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অটুট রাখিতে হইলে প্রাচীন খষিগণের বহু. প্রশংসিত অস্বগন্ধা 

রসায়নের উপাদান সমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে পস্তত 
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পপ পপ খর»... প্রন এ 

তবে তোমার স্পর্শে স্পন্দিত এই স্থবিশাল স্থধি বন্ধু আমার! 
( শ্রক্ষিতীন্দরনাথ ঠাকুর ) মল আকাশতলে এই মরুভামর বালুক্কারচিও 

১। বু আমার! স্থকোৌমল চিতাশব্যায় শুইয়া আমার প্রাণ বহির্গত 

হৌক, তাহাতেও আমি স্বখী। কিন্তু-না--জানি 
বন্ধু! জানি বন্ধু! তুমি আমাকে এত ভালবাস ধে, 
তুমি এক মুহুর্তের জন্যও আমাকে পরিতণগ করিতে 

পার না। তুমি আমার নিতাসঙ্গী থাকিয়া আমাকে 

তোমার গৃহপানে লইয়৷ চলিয়াছ। বন্ধু আমার! 
এই স্থনিন্তব্ সথ প্রশস্ত স্বপ্রশান্ত মরুভূমির মাঝে 

দড়াইয়। একবার আমাকে চীৎকার করিয়া তার- 

স্বরে তোমাকে বন্ধু আমার--বন্ধু আমার বলিয়। 

ডাকিতে দাও--আমার প্রাণট। একটু হান্ক| হৌক। 
আর সেই ডাকার প্রতিধ্বনি শুভ্র গগনের পরতে 

গরতে উঠিয়। চন্দ্রপূর্যাকে ম্পর্দত করুক; এ 

হইতে গগ্রহান্তরে ঘুরিয়৷ ফি'রয়া সমগ্র দ্বালোক ৪ 

অন্তরীঞ্ষে সেই আহ্বানের তরঙ্গ জাগীাইয়া তুলুক । 
আমার এই দুষ্ঈটা ক্ষুদ্র হাত তোমার চরণের 
ভাভিমুখে ঝাড়াইয়া দিতেছি; তুমি আমাকে তোমার 

কোলে তুলিয়া এই সংসার হইতে অন্তহিত করিয়া 
ফেল- আমি একমাত্র তোমারই মুখের দিকে 

তাকাইয়! সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণ! জুড়াই। 

বন্ধু মামার! প্রিয় আমার ! আমার প্রাণের 

ভিতর পতামাকে বন্ধু বলিয়া ডাঁকিতে কি তীব্র 

আকাংক্ষা জাগিতেছে, তাহা তুমি জানিতেছ। 

এ পর্য্যন্ত তোমাকে প্রাণ খুলিয়া! বন্ধু বলিয়৷ 

ডকিতে পারি নাই বলিয়া প্রাণের ভিতর 

কি প্রকার মন্রভেদী আঘাত পাইতেছি, তাহাও 

তুমি জানিতেছ। এতদিন তোমাকে বধু বলিয়া 

ধরি নাই , তাঁই সমস্ত জীবনটাই যেন মরুস্ুমি 

হইয়া উঠিয়াছে__চাঁরিদিকেই শুন্ক বালুকা ধূ--ধু 

করিতেছে । একটা বৃক্ষ দেখিতোঁছ না, যাহার 

তলে মুনুত্বের জন্যও বিশ্রাম লীভ করিতে পারি। 

আমার কন্ীফলের বীজসকল ইতস্তত নিক্ষিপ্ত 

হইয়া শতবিধ আগাছার জন্মদ্দান করিয়াছে। 

এদিকে ওদিকে চারিদিকে চাহিয়। দোখ- 

তেছি_যতদুর দৃষ্টি যায়, দেখিতেছি-_কোথাও 

একটা সঙ্গী দেখিতেছি না। না-বন্ধু -নাঁ- 

আমি তাৰ কোনও সঙ্গীর প্রত্যাশ। করি না; 

কোনও ছায়া প্রদ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়! 

সুখ দোয়াস্তি লাতেরও আশ। করিনা । আমি 

ভোমা৯ বন্ধু বলিয়। গ্রহণ করিয়াছি_জানিয়াছি। বন্ধু আমার! সহসা মায়ার নিকট হইতে 

তুমি যদ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, তোমার তুমি লুকাইলে কেন? তুমি কিন্তু চিরকাল লুকা- 

চরণতলে হদ্দি আমাকে আশুয় প্রদান: না কর, |. ইয়! থাকিতে পারিবে ন1। আয়ি-তোমাকে নিশ্চয়ই 

সপ ৮ 

২। লুকোচুরি! 



পাঁরিৰে ন। তুমি লুকাইয়াছ, কিন্ত ভূমি তোমার 
চরণপাতের চিহ্ন তে। মুছিয়। ফেলিতে পার নাই। 

ধেখানেই যাই, যে দিকেই চাঁই, তোমারই পদচিহ্ন ক 

দেখি। আমি তোমার সেই পদচিহ্ব ধরিয়াই 

তোমাকে নিশ্চয়ই ধরিব। আমার সঙ্গে এ প্রকার 

লুকোচুরি খেল! খেলিয়া তোমারই বা লাভ কি ? 
তুমি কি দেখিতে চাও, তোমার জনা আমার শ্রাণ 

কতটা আকুল-ব্যাকুল হয় ? দেখ তবে আসিয়া __ 

তোমার অদর্শনে আমার প্রাণের ভিতয় কি প্রকার 

ব্যথা! জাগিয়াছে, সমস্ত হৃদয় কি প্রকার দুরুদুরু 

কাপিতেছে। এই গাছপাল।, এই পূর্ণিমার াদের 

সঙ্গে সাদাসাদা ভাসা-মেঘের খেল1-- চোখের 

সম্মুখে এ সমস্ত যেন স্বপ্রের মত চলিয়াছে । এমন 

মধুর সময়ে বন্ধুকে পার্থ না দেখিয়! কান! যে হৃদয় 

ফাটিয়। বাহির হইতে চাহিতেছে। 'এসো! বন্ধু-_ 

এসো, তুমি নিজে আমার কাছে আসিয়া! বসো! । 

আমি হার মানিতেছি--আমি তোমার চরণচি্র 

ধরিয়া কতই অগ্রসর হইয়াছি, তবু তোমাকে 

দেখিতে পাইলাম না। তুমি নিজে ধরা না দিলে 

আমি তোমাকে ধরিতে পারিৰ নাঃ তাহ! বুঝি- 

য়াছি। এই স্থানটাও যেমন সুন্দর, এই কাল- 

টাও তেমনই শ্ন্দর। বন্ধু! আমার হৃদয় 

আসনথানিও বিচিত্রগন্ধ বিচিত্রবর্ণ গতবিধ ফুলপত্রে 

খুব স্থন্দর সাজে স্থসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। 

বাতাস ফুলের স্তুগন্ধভার বহন করিয। শ্রান্তর্লাস্ত 

হইয়] পড়িয়াছে। বন্ধু আমার_-আর তুমি লুকা- 

উয্। থাকিও না ॥ আমি হার মানিয়াছি। আমাকে 

মার ব্যাকুল'করিও না। একবার আমাকে দেখা 

দাও, আর এই স্থুসজ্জিত আসনে আসিয়া বোসো 

_ হামার প্রাণ শীতল হৌক। তুমি যদি আমার 
সঙ্গে কতকদুর অগ্রসর হইয়া এই 'ভাবে সহস! 

অদৃশ্যই হইবে, তবে আমার সঙ্গে বন্ধু পাতাইয়। 

আমার হৃদয়কে অধিকীর করিবার কি দরকার 

ছিল? তুমি যখন আমার কাছে ছিলে, তখন 

কো! আমি নির্ভয় ছিলাম। এখন তোমাকে কাছে 

পপ পাপা 

নির্ভর করিতে পারিতেছি না আমার প্রাণের 
ভিতর যে আনন্দের হাসি উঠিতেছে, বা কান্নার 
ঢেউ উঠিতেছে--তোমার ৰিরহে এসমস্তই যেন 
মিথ্যা মরীচিকা বলিয়া মনে হুইতেছে। বন্ধু! 

বন্ধু !--আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি 
বলিয়া আমার হুৃদয়টাকে লইয়! খেলা করিও না। 

আমার চিত্তকমলকে পদদলিত করিও না৷ , আমার 

চিন্তপ্রসূনের পাতাগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া! ভিড়িয়। 
ফেলিও ন1। 

বিরছে। 

বন্ধু আমার! এখন পর্য্যন্ত তো তুমি দেখা 

দিলে ন7া। আমি তোমার জন্য খুরিয়া ঘুরিয়া এ 

কোন্ জন্ধকার স্থানে আসিয়৷ পড়িয়াছি! তুমি 
আমার পার্থ বসিয়া থাকিবে; আর আমি তোমার 

বন্ধু একা1-এক। পুর্ণরূপে. উপভোগ করিব মনে 

করিয়াছিলাম । কিন্তু তাহা কতদূর সফল হইবে 

জানি না। আমি এখানে তোমার জন্য আকুল 

পরাণে ঘুরিয়া মরিতেছি, আর তুমি না জানি 

কোথায়---কোন্ অন্তরালে বসিয়। আমার এই 

ব্যাকুলতা। দেখিয়। স্থখ অনুভব করিতেছে! আমার 

নিকট ইহা তো! বন্ধুত্বের উপযুন্তঃ কাজ বলিয়া মনে 

হয় না। অস্তরালেই যদি থাকিবে, তবে আমার 

দিকে বিস্ফ।ারিত নয়নে চাহিয়া আমার প্রাণটাকে 

উদ্দাম করিলে কেন $1 আমার কে-ই বা কোথায় ! 

৩। 

আমি লজ্জাসরম সমস্ত ত্যাগ করিয়া ছুঃখদৈন্যকে 

বরণ করিয়া, তুমি ডাকিবামাত্র সমস্ত ছাড়িয়। 

একমাত্র তোমারই অঙ্গ লইয়াছি। এখন তুমিও 

আমার চক্ষের অন্তরালে থাকিলে আমি খাচি কি 

প্রকারে ? নিতান্তই যদি ভুমি না আইস, তবে 

দেখ--এই ধুলিধূসর মাটিতে তুমি যে পদচিন্ন 

রাধিয়াছ, তোমার বন্ধু নাজ সেই পদচিহ্ই বুকের 

ভিতর জড়াইয়! ধরিয়। এই মাটিতেই পড়িয়। 

থাকিবে । তাহাতেই যদি তুমি স্থখ পাও. তে! 

পাইও। আমি এইখানে বসিলাম--নামি আর 

তোয়ার পশ্চাতে ছুটিয়। বেড়াইতে পারি না । আমি 

দেখতে পাইতেছি না বলিয়া, এসমস্তই ষেন মায়! | তোমার কাছে হার মানিলাম। 

সুছিয়। মনে হইতেছে-_-মনে হইতেছে, যেন কোন্ 

মায়!পুরীতে আলিয়া পড়িয়াছি--এখানকার কোন 

৪. দর্শনে । 

বন্ধু লামার--বছু আমার! তুমি এতই কাচ্ছে 
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রটে 

ছিক্লে যে, আমি ব্যাকুলচিন্তে ডাকিতে না ডাকি- 

তেই তুমি এখানে আসিয়া উপস্থিত । আমি 

ভোমাকে দিশাহার। হইয়া পাগ:লর মত খুঁজিয়! 

বেড়াইতেছি লাম, আমার সেই কষ্টই দেখিতে কি 

তোমার এ5 ভাল লাগিতেছিল ? মামি হার না 

মানিলে বুঝি তুনি ধর! দিতে না ? তুমি আসিয়াছ, 

তাই আমার মানন্দ মনের ভিতর ধরিয়া রাখিতে 

পারিতেছি না--গানন্দট! যেন মুর্বিমান হুইয়! 

তোমার সদ্মুখে প্রকাশ হইতে চাহিতেছে। এই 

হানন্দের কাছে--পৃথিবীর স্থুখ !--কত তুচ্ছ, 

তাহা *1 বলাই ভাল। 

বন্ধু গো! তুমি যদি আসিয়াছ তে। এইখানে 

একটুখানি বোসো, আর আমাকেও তোমার কাছে 

একটুখানি বসতে দাও । আমি তোমাকে খু'জিতে 

খুজিতে অনেক কীটার বন ভেদ করিয়াছি বটে, 

কিন্ত তবু কি জানি কেন, আমার মন আমাকে 

সমস্তক্ষণই বলিতেছিল যে, তুমি আমার কাছে 

ক্কাছেই আছ। তুমি কাছে ছিলে বলিয়াই বাতা 

সের সঙ্গে সঙ্গে কেমনযেন-এক স্থগন্ধ পাইতে- 

[ছিলাম। চাদের জ্যোত্স।, ফুলের হাসি সকলের 

ভিতর দিয়াই মনে হইতেছিল, তুমিই যেন উ'কি- 

কঁকি মারিতেছিলে। পাখীদের নীরব কুজনের 

তিতরেও যেন তোমারই অনাহত বাণীর 

আহ্বান শুনিতে পাইতেছিলীম। যাক-্এখন 

দুলোক ও ভূলে!কের সর্ববঞ্ঞই তোমাকে পাই- 
তত ! 

রাছি। আমার প্রাণ যাহা চায়, তুমিই তাহাই। উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ॥। এই কারণেই 
তোমার মত এজগতে আমার আর কেহই নাই। 

তুমি আমার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাক , 

আমিও তোমার [দকে অনিমেষ নয়নেই চাহিয়। 

থাকি । ইচ্ছ হয়, এই ভাবেই সমস্ত রাতটাই 
ক্কাটাইয়। দিই। 

ও গুর ও শিষ্য 
সা আস 

কেমন করিয়া জানাইব ? ইচ্ছ! হয়__সমস্ত হাদ- 
য়ের ভিতর তোমাকে টানিয়া রাখি--শনন্তকাল-_ 
অনন্তকাল ধরিয়া! । এখন তোমাকে পাইয়াছি__ 
আর তোমাকে ছাড়িবনা। এখন আমার হালি 

পাইতেছে-_-তুমি এইখানেই ছিলে, আমার এত 
কাছে ছিলে, তবু তোমাকে দেখিতে পাই নাই--. 
তোমাকে খুঁজিয়া ঘুরিয়। মরিতেছিলাম । এসো 

বন্ধু-_-এসো, আজ এই মধুর টা্দিণী রাতে তোমার 
চরণ পুজা! করিয়া তোমার সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক গাঢ় 
ও দৃঢ় করিয়া লই। 

হলে তিিতি 

গুরু ও শিষ্য। 
(প্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর) 

ভগবৎ্প্রীতি ও ব্রহ্ম ঙিজ্ঞস।। 

ভগবানকে সমস্ত হাদয় দিয়া প্রীতি করা এবং 

তাহার [প্রর় কার্য সাধন করাই তাহার একমাত্র 

উপাসনা, এবং এই প্রকার উপাসনাতেই আমাদের 
প্রহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় । ইহাই হইল ক্রান্ধধর্ধের 
মূল মন্্র। সত্যধর্ম্ের ইহ! ব্যতীত দ্বিতীর মূলমন্ত্র হইতে 
পারে না। এই মূলমন্ত্র প্রতি মানবের সহজাত লত্য। 
অস্তরে বা বাহিরে আমর। যাহা কিছু শিক্ষালাভ করি, 

তাহ এই সহজাত সতাকে পরিস্ষকট করিয়া তুলিবার 
চেষ্টা মাত্র । প্রতিজনের অন্তরে এই যুলমহরকে পরিক্ষ,ট 
করিয়া তোলাই মানবের শ্রেষ্ঠতম কার্য । 

ভগব!নকে সমস্ত ভ্বদয় দিয়! প্রীতি করিতে গেলেই 
তাঁহাকে জানিবার চেনা করিতে হইবে, তাহার গ্থরূপ 

উপনিধদেের খ'ষ বলিয়াছেন যে, যাহা ছার। সেই আবি. 

নশ্বর পুরুষকে জান যায়, সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিন) । 

৷ আমাদের সকল বিষয়ে পরিমিত ভাবই আমাদের অন্তরে 

| সেই অক্ষর অস্ত পুরুষকে প্রকাশ করিতেছে । তিনি 
| ইচ্ছাতে জনন্ত, জআানেতে অনস্ত, প্রীতিতে অনন্ত। 

প্রিয় আমার ! লত্যই তুমি আমাকে ভালবাস 1 তিনি একমাত্র অগ্রতিম পরমাস্ম! ;) তাহার দ্বিতীর ছু 

কিনা এক একবার আমার জানিতে ইচ্ছা হয়। 

তোমার হুদয়ে যদি আমি এতটুকু স্থান পাই. 

সবে তো আর কিছুই চাই না। তোমাকে দেখি- 

মনও হুদয় আনন্দের আনন্দে ভরিয়! যায় ; আবার 

তোমার বিরহেও দুঃখের আনন্দ, ব্যথার আনন্দ 

ক্দয়ে উদ্বেলিত হুইয়। উঠে-এ কি আশ্চর্য 

স্বাপার ! সভ্যসত্য আমার-ইচ্ছ। (ক হর, তোমাক 

শী প্রসমাা কত. আজ ৪ 

নই । তিনি যেমন বহিঞগতের বিধাতা, তেমনি তিনে 

অন্তর্গগতেরও নিয়স্তা অন্তর্যামী পরম পুরুষ। . 
ত্রহ্মবিদা! শাস্তির মুস। 

নিঞ্জনে স্থিরচিত্তে আলোচনা! করিলেই বুঝা যাইব 

যে, কি অন্তর্জগতে, কি বহির্জগতে, জগতে যাহ কিছু 

ঘটন! ঘটিতেছে; জ্ঞানবিজ্ঞানের ষে কোন বিভাগে 

বাহা কিছু নবনব সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে; ধর্মসন্বন্ধীত 
সত্য তত্বের সমর্থনে যে সকল নূতন নুতন প্রমাণ আবি- 
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| 

স্কত ও সংগৃহীত হঈতেছে- এ সমস্তই প্রক্লতপক্ষে এক ৰ সবার উপদেশ দিয়াছেন। আমর যি মজা পবিত্র 

একটী বিচ্ছিন্ন ঘইনামাত্র নয়; এ সণন্তই পরস্পরের : রাধিয়! মান্সাতে ঈশ্বরের বাণী শুনিশার জন্য সচেষ্ট 

সহিত এক অবিচ্ছিন্ন যোগস্থরে সম্বদ। তাই প্রকৃতির | থকি) যদি মাস্মা্ঠে তাগার অন্ষঠান দেশিণার জন্য 

ঘটনাসমৃহকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে, সেগুলি কেন ঘটিল, | উংস্থক থাকি, তবে অমর! লেই সচগাণ সতা পরমগুকর 

তাহার কোনই কারণ পু'জিয়া পাই নায় সেগুলিকে । নীরব উপদেশ অঠি সঙ্গেই শুনিতে পাই। কিছ্তি 

এন্দ্রলালিক ঘটন! খলিয়। মনে হইবে--.সই সকল ঘটনার । আমরা অনেক পময়ে বিষগম্থখে এরূপ মত্ত থাকি যে, 

ভিতর হইতে হদরে কোন্প্রঞ্কার শাস্তশা,ভর আশ! | *গবানের বাণীর প্রা কিছুমার পক্ষ্য রাখিনা। 

দেখি না| কিন্তু প্রকর্ঠির সমর ঘই.াকে পবস্পর | অনেক সময়ে ঈশ্বরের উপদেশ অন্তরে জলম্তভাবে 
সম্বদ্ধহ্গাবে উপলব্ধি করিঙ্েই সে সমন্তের ভিতরে মার | শুনিতে পাইলে মোহবশত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশো তাহা 

ইন্্রগালের থেল। দেখিতে পাই না। তখন তাগার । বিকৃতার্থ করিয়। তদনুনারেই কাধ্য করিনা পরে অনু- 

ভিতরে সঞ্ল কারণের কারণ মঞ্লময় পৰুমশ্ববের | শোচমা করিতে বাধ্য হই। অনেক সময়ে পার্বন্তী 

এক অবিচ্ছিন্ন প্রেমধার! প্রবাহিত দেখিয়া প্রার | অনুচর-সহচরদিগের পরামর্শে জানিয়। শুনিন্না ভগবানের 

ভিতর মহাশন্তি লাভ করি। প্রাণের ভিতর শান্তর ূ মাদেশের বিরুদ্ধে চলি, অথচ নানা তর্কঞজালে মনকে 

অভাব হইলে সমস্তই শূন্য মনে হয়। তাই বে দ্ধ | প্রবধোধ দিতে যাই যে, ঈশ্বরেরই আদেশ অগ্সরণ করি- 

বিদ্যা সকল জ্ঞান, সকণ বিদ্যার ভিতরে মঙ্গল€স্ত | তেছি। একটী মিথ্য! কথার উপরে যখন প্রচুর বিষন্ন- 

প্রদর্শন করির। প্রাণেতে অপাব শান্তি দিতে পারে, সেহ । বিভব মানমধ্যাদা নিন করে, তথন দেখ! যায় যে, 

বচ্জবিদ্যাকে খবিদের সনয় হইতে আক পর্যন্ত মামর! | কত পরামর্শ দাতা আপিয়! দলেই মিথ্য। বলবার জনা 

সকলেই যে শ্রেষ্ঠ বিদা। বপিয়। শিরোধাধ্য করিব, তাহা | আমাদিগকে কত প্রকারে উত্তেঞ্িত ও উংসাহিত করে। 

কিছু আশ্চধ্য নয়। তাই ক্রান্দধন্ম তেজন্বী মুণ্ডক খবির | এই সময়ে অন্তরে শ্রেয় ও প্রেয়ের মধো কুরুপাওবের 
জলন্ত বাকো বলিয়ছেন বে, “খথে?, যক্ধুর্ধেন, লামবেদঃ | যুদ্ধ বাধিয়া ধায় । তখন আদার গুরু শ্রেয়ের পথ প্রন- 

অথর্ববেদখ শিক্ষা, কল্প, বাাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জো1ততিষ, ৰ শনি ক্রি বথাযুক্ত যুক্তি সহকারে আমকে শ্রমের 

এ সমুঃয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্য। ; যাহ! দ্বার। অক্ষর পুরুবকে | পথে পরিচালিত করিলে হৃদয় কিরূপ মহাবলে বলীয়ান 

জান। যায়ঃ তাহাই শ্রেষ্ট বিৰা।” । | হয়! এইরূপ সংশর-দোলায় দোহুগ্যমান অবস্থায় 
নায়ষাত্ম] ধলহীনেন লভা;। বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় বলিয়া ভগবানের সহিত 

ব্র্মজ্ঞান মানবের অন্তনিহঠিত সহজাত সত্য হইগে'ও ; প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্রসর উপযুক্ত গুরুর 
তাহাকে পরিক্ষ,ট করিয়া! ভুলিবার অন্য প্রত্যেক | সন্ধান লওয়াও যেমন আমাদের গুরুতর কর্তব্য, 
ব্যক্তির যর ও পরিশ্রম আবশ্যক । নায়মাস্মা বলহীনেন ূ সইরূপ উপধুক্ত গুরুর সন্ধান পা ওয়াও আমাদের পরম 

লত্যঃ_ _বলহটন ব্যক্তি পরমাত্ম(কে লাভ করিতে পারে | লৌভাগ্য। 
ন1। অন্তরে ব্রহ্ধজ্ঞান নিহিত থাকিলেও তাহাকে রদ্জ্ঞান সহজ সতা। 

রিশ্ষট করিয়! তাহার স্বশীতল ছাদ্/য় আশ্রয় লাভ । ব্রঙ্গজ্ঞান যখন আমাদের আত্মমতে নিহিত ও সহ- 

করিতে চাহছিলে বিশেষ ভাবে পরিশ্রম করিতে | জাত, তখন বল! বান্ঙ্য যে আম্মার সহজ জ্ঞানের 

ইইবে। নিমেষে নিমেষে হৃদয়ের ক্ষুদূতা, স্যার্থ- দ্বারাই আমাদের তাঁছা উপলব্ধ হয়। চক্ষু-কর্ণকে যেমন 

পরত গ্ভৃতি ক্ষুদ্র মলিন ভাবের সহিত লংগ্রাম করিয়া : দর্শন ও অশরবণ করিতে শিক্ষ। দেওয়। যায় না, সেইরূপ 

সেগুলিকে পরাঞ্জিত কপ্ম্া হৃদয়কে পাঁবত্র রাখিতে | আত্মার সহজজ্ঞান, যাহার অপর লাম আত্মপ্রতায়, 

হইবে, নির্মল দর্পপণের ন্যায় শ্বচ্ছ লাথিতে হইবে । | তাহাকেও আত্মার অন্তরে নিহিত খওঃিদ্ধ সত্যসকল 

ক্ষপিপান্থমারেই জানেন যে, ক্ষুদ্রতার সহিত, পাপের | গ্রহণ কত্রিবার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়! যাহতে পারে ন1। 

সহিত এই সংগ্রাম আমাদের শরীরসংস্থান বিষরক বল, | এই সহজভ্ঞান আমাদিগকে বলিয়। দেয়, নর্থাৎ কূটতক 

আর ভ্তানসিক বল, সকল সংগ্রাম হইতে কিঞ্প গুরুতর, | প্রসৃতির একটা অন্তরাপ সম্মুথে উপস্থিত না করিলে 

কিরূপ প্রাণের সমস্ত বলপ্রয়োগের অপেক্ষা! রাখে । 'স।মর। সহজেই জানিতে পা্সি যে, আমাদের অস্থরে 

শ্রেয় ও প্রেয। াধীনতার একট! ভাব আছে। সহনল্ম তর্কবিতকের 

পূর্ববকাঁলে মহাঁমন! খবিগণ এই আধ্যান্মিক-সংগ্রামের । ঘর! তাহ! উড়াইয়। দিতে চাহিলেও আমাদের হৃদয় 

গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ব্রন্ষপিপান্থদিগকে উপযুক্ত | তাহা৷ মানিতে চা না! এবং পারেও না। এই স্বাদী- 

গুদ্লুর নিকটে গিম। ক্রন্মবিদা। লাভ কক্সিবার জন্য বার- | নতার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সহ্জজ্ঞানেরই ভিতর ছিট। 

শা 

এ এ ০ পা পরপর, সস 



বৈশাখ+ ১৮৪৮ . গুরু ও শিষ্য . | ৫ 

আর একটী এই ভাৰ্ প্রাপ্ত হই যে, অন্তরে কর্তব্য 

বলির! যাহ! বুঝিব তাঙাই আমাদের কর! উচিত। 

ঈখরই অভ্রান্ত গুল | 

এই শ্বাধীনতার ভাব, এই কর্তব্যজ্ঞান আমাদের 

হদয়ে কাঁচাকেও খুদিয়া বদাইয়া দিতে দেখি না) 

তবে ইহা! আসিল কোথা হইতে ? খাহা হইতে এই 
সফল অন্তনিহিত ভাব 'মামরা সহজাতরূপে পাইয়াছি, 

বিনি আমাদের অন্তরে এই সকল ভাব অহনিশি অনাহত 

ধ্বনিতে স্কুরিত করিতেছেন তিনিই একমাত্র অকিঞ্চন- 

গুরু, তিনিহ একমাত্র আমাদের অন্রান্ত গুরু । আমা- 

দের লক্ষা হইতেছে সেই অক্ষর পুরুষকে, লেই অস্রান্ত 

অকিঞ্চনগুরুকে উপশন্ধি করা, তাহার নারব উপদেশ 

অনাহত বাণী অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব কর]। 

গুরুর লঙ্গণ | 

ভগবানের সহিত প্রতাক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্র- 

সরঘে সাধক তাহাকে জানিবার পথ স্থুগম করিয়া 

দেন, তাহার বাণী শুনিবার সুচার প্রণালী উদব/টিত 

করিয়া দেন; ধিনি আমাদের স্বতঃ প্রাপ্ত সতাকে জীব- 

নের প্রত্যেক কার্যে ব্যবহার করিতে এবং সমস্ত চিন্- 

বৃত্তিকে সত্যের অধীন রাখিবার শিক্ষ/ দিতে পারেন, 

তিনিই প্ররূত গুরু হইবার উপযুক্ত | সহস্র গ্রন্থপাঠে 

যাহা না হইবে, তাহ! এইরূপ গুরুর বাক্যে ও দৃষ্টান্ত 

হইবে। এরপ গুক হওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে 

সহজ্জ নয়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধয এইরূপ গুকুর লক্ষণ বলি- 

সাছেন যে, তিনি শিষ্যের ভ্রম দুর করিতে সমর্থ হুই- 

বেন; তিনি শান্ত দাপ্ত ও দয়াদি গুণবিশিই হইবেন; 

বেদাদি বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইবে) তিনি সকল 

প্রকার ভোগে অনাসক্ত হইবেন ; যাগধজ্ঞা্দি বৃথ! 

আড়ন্বরপুর্ণ কর্ম হইতে বিরত হইবেন) সদাচাগ্সী 

হইনেন ) দস্ত শঠতা। প্রভৃতি দোষসকল পরিহার করি- 

বেন) ত্রক্গবিৎ ও ব্রন্মে অবস্থিত হইৰেন) এবং কেধল 

পরহিতৈষণা-৫প্ররিত হইয়া বিদ্যাদান করিবেন। বর্ত- 

মান যুগে কয়ঞ্গন ব্যক্তিতে এই সকল গুণ 'একক্র 

দেখিতে পাওয়া যার ? 

শিষোর লক্ষণ । 

কেবল উপযুক্ত গুরুর সম্ধ'ন পাইলেই যে ভগবানের 

সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথ শিষ্যের সম্মুখে খুলয়া 

যার তাহা নছে | শিষ্য স্বেচ্ছায় অজ্ঞাননিদ্রার় নিদ্রিত 

থাকিলে সহআঅ গুরু কোনই সাহাধ্য করিতে পারেন 

না। শিষ্ের আন্তরিক যত্ব থাকিলে এবং তাহারই 

সঙ্গে উপদুক্ত গুরুর সহারতা লাঁত করিলে সিদ্ধিলাভে 

বিল ঘটে না। এই কারণে উপযুক্ত গুরুরও যেমন 

প্রয়েজন আছে। উপুর শিষ্যেরও সেইরূপ প্রয়োঁজন 

আছে । শঙ্কর!চার্যয রক্মপিপান্থ শিষ্যের লক্ষণ বপি- 

যাছেন--শিষ্য যাগধজ্ঞাদি বৃথা ক্রিয়াকর্ম হইতে বিরত 

থাকিবে): পুত্র, বিত্ত ও প্রশংসার ইচ্ছ। পরিত্যাগ 
করিবে ; শমনমাদি এবং শাস্ত্রেজ অন্যান্য গুণযুক্ধ 

হইবে) শুটচি হইবে; বথাবিধি আচাধ্য সন্লিধানে 
আগমন করিবে এবং জাতি, কর্ম, শীল, বিদ্যা ও কুল- 

বিষয়ে সুপরীক্ষিত হইবে। ব্রঞ্চপিপাস্থ শিষ্য সর্বাবিধ 

ভোগন্থধে অনাসক্ত হইয়া, সর্ধথ! শুদ্ধ ও পবিত্র 

থ/কিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্ঞিসহকারে আচার্ধ/সন্নিধানে 

আগমন করিবে, ইহাই হইল শান্ত্রেক্ত বিধি। ইহ! 

সতা যে, গুরুর প্রতি শিষোর শ্রগ্জাভক্তি ন। থাকিলে 

তাহার উপদেশ হৃদগত করিবার পক্ষে বিশে বাধা 
ঘটে। এই কারণে শান্ত্রকারের! শিষোর গুক্রভ:ক্তর 

প্রতি বিশেষ ঝেক দিয়াছেন। পুর্বকালে শিষ্যগণ 
শুশ্রবাবি দ্বারা গুরুভক্কি প্রকাশ করিত । তাই দেখি 

যে, মন বলিয়াছেন--যে শিষোর অধ্যাপনাতে ধন্ম বা 

অর্থ ন। থাকে, অথবা যাহার নিকট অনুরূপ শু 

না পাওয়া যায়, উবর ক্ষেত্রে উত্তম বীঙ্গের ন্যায় তাদুশ 

শ্রিষ্যে বিদ্যাবীজ বপন করিবে না। 

ধন্মবিপ্লব ও স্বাধানঠাবিসর্জন । 

কি মনু, কি শঙ্কপাচার্যয। বিবিধ উপায়ে গুরুর 

প্রতি শিষ্যের ভক্তি-প্রদর্শনের ব্যবস্থা কগিলেও কেহই 

| শিষ্যফে গুরুর উপদেশ বিন! বিচারে গ্রহণ করিবার 

র ব্যবস্থা দেন নাই, গুরুর চরণে শিষ্যের মনুষ্যত্ব বিনচ্জ ন 
৷ দিবার অঙ্থশাসন প্রদান করেন রঃ কিন্ধু অন্ুনান 

হয় যে, টৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ প্রত্থতি নানাবিধ ধন্দের 

ঘ[ত-প্রতিঘাতে ভারতে যে ক জি হইন।- 

হিল, এবং তাহারই সঙ্গে এদেশে যে সকল সামানচিক 5 

রাজনৈতিক বিপ্লবও আসিয়াছিল, তাহারহ ফলে ভারত 

বাসীর! আর ধর্মবিষয়ে বিশেষ চিন্ত। করিবার অনদর্হ 

। পাইত না; তখন তাহারা অগ্তনিহিত স্বাধীনতার? 

ূ সহ্যবহারে বিরত হইল । পেই সময়ে কতকগুণল অসা- 

| ধারণ মহাপুরুষের অতিমান্য ক্ষণত| দেখিয়া ভ্রনসাধারণ 

পো পে পপ 
রি স্পর্শ শী পপ ০ পপ ২৮ পপ পা? ০ পা পপ পা পা 

০৮ পপ পা 

সপ এ ও আস ও, পচ সত ও ৪ পা 

| তাহারের চরণে নিজেদের বিচারশক্ি, স্বধানত: নমস্তই 

বিসঞ্জন দিল। জনদাধারণের মন এতই বিক্ষিপ্ত ও 

বিক্ষুন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অগ্থনিহিত স্বাধানতারর 

সব্যাবহার করিতে গেলে মনের যে এতটুকুও সংহত বল 

প্রয়োগ করা আবশাক, তাহাও প্রষজোগ করিতে 5 পর।্মুন 

হইল-_-সেই সকল মহাপুষদিগের কথার উপর নিজেদের 
পাপতাপ হইতে মুফ্রিলাভের আশ রাখিয়। নিশ্চি স্ত বোধ 

করিতে চাছিল। ্ 

গুরুবাদ ও তাহার ফল। 

এই প্রকারে গুরুভক্ষি বদ্ধিত হইতে.হইতে উপ 



ুক্ত সীম! ছাড়াই! ক্রমশ  শুরুবাদে পরিণত হইল; ঃ 
ক্রমশ গুরুকে শিব্য ভগবানের আপনে স্থাপন করিতে 

লাগিণ। তখন এই ভাবের প্রবাদসকল প্রচারিত হইল 

“যে, হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করেনঃকিন্ত গুরু রুষ্ট হইলে 
ব্রাণ করিবার কেহই নাই। এই প্রকার গুরুবাদের 

ফগে অনেক স্থলে গুরুবংশ জ্ঞান ও ধর্মালোচনার সহিত 

সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন .করিলেও বংশপরম্পরার শিষ্া- 

বংশের গুরুর আমন অধিকার করে এবং আরাধ্য 

দ্বেবতা৷ ঈশ্বর অপেক্ষা অধিকতর পৃজাচচন! প্রাপ্ত হয় 
দেখা যায় । বলা বাছল্য যে মানুষের চরণে মানুষ 

হৃদয়ের সমস্ত স্বাধীনতা বিসর্জন দিলে, তাহার অবশ্য- 

স্তাবী ফল অমঙ্গল-_-তাহছার ফলে পরিণামে কখনই 
মঙ্গল হইতে পারে না। এইপ্রকার গুরুবাদ শিরোধার্যয 

করিয়া স্বাধীনতা বিসর্জনের ফলে আমাদের দেশের, 

সমাজের সর্বাঙ্গ ব্যভিচার অনাচার কদদাচার কিরূপ 

সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিন্াছে, চক্ষুম্মান ব্যক্তিমাত্রেরই 
তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। ভগবানের নিহিত স্বাধীনতা 
বিসর্জন দিবার ফলে যে কি প্রকার অমঙ্গল প্রস্থত হইতে 

পারে, বাউল, সহী, গুরুদাসী প্রভৃতি সম্প্রদায় তাহার 

প্রত্যক্ষ পারিচয় দিতেছে $ এবং ইহারই ফলে এদেশবাসী 

কপট সন্সাসী প্রভৃতিরও চরণে সভয়ে অবনত্তমস্তক 

হইয়া নিজের শতবিধ অমঙ্গল আনন্ন করে। কেবল 

এদেশে নয়, যে দেশে এই প্রকার গুরুকে ঈশ্বর অপেক্ষা 
উচ্চ আসন দিয়! আত্মার স্বাধীনত। বিসর্জন দিতে দেখ! 

গিয়াছে, সেই দেশেই উহার ফলে অমঙলের স্ৃঙি দেখা 

যায় । এই প্রকার গুরুবাদের ফলেই সেদিন রুবিয়ার 

সমত্রাট-বংশকে জীবন বিসজ্জন দিতে হইয়াছে । এ একই 

প্রক্ষার শিক্ষার ফলে ইউরোপীয় মহাসমর সম্ভব হই- 

াছিল। আযাদের উপলদ্ধিতেই আসে না, শিষ্য 

চঙ্ষের সম্মূথে দেখিতেছে যেঃ তাহার গুরু যতই কেন 

উন্নত হউন ন1, ডিনি তাহারই মত একজন মানৰ, 

তথাপি শিষ্য তাহাকে আরাধ্য দেবত1 অপেক্ষা উচ্চ 

আসন প্রদান করিতে কিরূপে উদ্যত হয় ! 

ভগ্ববানই একমাত্র অত্রাস্ত গরু । 

আমরা আশ্চর্য্য হই যে, গুরুবাদের ফলে, হ্যাধী- 

নত বিসর্জন দিবার ফলে প্রতিপদে অমঙ্গলের উৎপত্তি 

দেখিলেও আন কয়েক বৎসর যাবৎ এদেশে গুরুবাদের 

একটা বাতাস প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে-. 

প্রত্যেক সম্প্রদায় নি নিজ গুরুকে তীশ্বরের আসনে 
যাসাইয়। গ।হাকেই সাক্ষাৎ ভগবান ও অভ্রান্ত গুরু বলিয়া 

ঘোঁধণ! করিতে চান। কিন্ত তাহার! দেখেন না থে, 
কেহ অভ্রাস্ত হইতে গেলেই তাহাকে পুর্ণপুরুষ হইতেই 
হইবে--একমান্ৰ পূর্ণ পুরুষেরই শ্রমের অভাব হওয়া 

*২৯ কল্প, ৪র্ঘ ভাগ 

সম্ভব। অথচ পুর্ণ ছুই জন হওয়াও অসম্ভব। সুতরাং 

এক পূর্ণপুরুষ ভগবান ব্যতীত আর সকলেই নিশ্চয়ই 

অপূর্ণ । স্তরাং মানুষ যখন অপূর্ণ, তখন তাহার ভ্রম 
থাক বানাই থাক, ভ্রমের সম্ভাবনা থে আছে, তাহ। 

তো অস্বীকার কর! যায় না। 

মন্তুষা পূর্ণপুরুষ হইতে পারে ন!। 

আর, মন্ুযুকে কি প্রকারেই ব৷ পুর্ণ বল! হুর, 
তাহাও আমর! বুঝতে পারিনা । মান্য মাত্রই থে 

স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ-_-এখানেই তে তাহার অপু: 

তা । এক বিষয়েও যাহার অপুর্থত, তাহাকে তে। 

পূর্ণ বলিয়। কিছুতেই স্বীকার করা যায় ন7। এবং ইহা 
স্বতঃসিদ্ধ যে, পূর্ণপুরুষ কখনই আপনাকে অপূর্ণের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ করিতে পারেন না। ঈখর পর্বশর্ক্মান হইলেও 
তাহার পক্ষে কোন একটী মন্য্যে তাহার পুর্ণসতায় 
অবতীর্ণ হওয়া! অসম্ভব । অপস্তব এই জনা যে, পুর্ণ 
পুরুষ ঈশ্বর নিজের সন্ত! ও শ্বরূপ বিনষ্ট করিতে পারেন 

ন1। পুণ ও অপুর্ণের মধ্যবর্তী. আর কিছুই নাই। 
যেমন এই জগতেন্ন একটাও পরমাণু সতাসতা বিনষ্ 
হইলে সমস্ত বিশ্বগক্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইহা! 

স্বতঃপিদ্ধ সত্য যে, পূর্ণ পুরুষ অপূর্ণ হইতে চাহিলে 
তীহাকে নিজের স্বরূপ নিশ্চমই বিনই করিতে হুইবে। 

পুর্ণ পুরুষ তাহার শতবিধ শক্তি মহাপুরূুষদিগের ভিতর 
প্রেরণ করিয়া নিজের মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে 

পারেন ॥ কিন্ধ তিনি নিজ পূর্ণ সন্তাকস অবতীর্ণ কইতে 
ইচ্ছ! করিয়া স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ অপূর্ণ মানুষের 

মধ্যে কি প্রকারে অবস্তীর্ণ হইবেন, তাহা আমাদের 
কষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। বদ্িই বা তাহা সম্ভব হয়, যোনার 
পাথরবাটী যেমন আমরা কল্পনাতেও জানিতে পারি না, 

উহাও সেইরূপ আমাদের কল্পনারও অতীত ॥। আর 

ইহাও তো বড় আশ্চর্য্য, যে সকল ব্যক্তি এই প্রকার 
মানরমুর্িতে অবতীর্ণ তথাকধিত পুর্ণ পুক্রষ ভগবানের 
সাক্ষাৎ পাইতেছেন, তাহার মুখনিংস্থত বাণী প্রত্যন্ষ 

শুনিতেছেন, তাহাদেরও মধ্যে বিবাদ বিসম্থাদ মতভেদ 

আসে। 

সস এপার ওরা 

উপসংহার। 

উপসংহারে আমরা খুব জোরের আাঁহত বলিত্তে 

চাই যে, উপযুক্ত গুরু ভগবানের সঙ্গ প্রত্যক্ষ যোগ- 
সখথিনের পথে যথেষ্ট সহয়ত1 করিতে পারেন । কিন্ত 
এমন গুরু নির্বাচন করিতে হইবে, ধিনি আত্ম প্রত্যহ বা 

সহজজ্ঞানের বিক্ুদ্ধে কোন উপদেশ দিবেন না । উপ- 

যুক্ত গুরু লাভ করিলে তাহার প্রতি বখাবুক্ত তদ্ধি- 

শরদ্ধ। প্রদর্শন করিবে, ধর্পথে ত্বগ্রসর হইবার ভবন) 

তীহার উপদেশ ও পরামর্শ গ্ভৃতির যহারত! নিশ্ডয়ই 
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গ্রহণ করিবে ? কিন্ত তাহাকে ঈশ্বরের আলনে বসাইয়া, 

তাহার চরণে আতর স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া নিজের 

এবং দেশের ও সমাদর অমঙ্গল আনরন করিও না। 

আত্মার স্বাধীনতার মূল আত্মপ্রত্য়কে সবত্বে পোষণ 

করিলে আত্মপ্রত্যয়ই সন্ধান দিবে, কে প্রকৃত গুরুর 

এ এ - পিসি | শি ৯ শিস 

সুঠাম তোর এই যে দেছ, 

এই যে ঝাড়ী এই থে গেহ-_ 

চক্ষু ছুটী বুজ্লে পরে লাগবে এসব কিবা কাজে ? 
মন্ত্র নে রে এখনে! ভেবে-- 

নামে রুচি দয়! জীবে? 

আসন অধিকার করিবার উপযুক্ত আর কে-ই বা অন্থপ- |নস্ত তম ছেড়ে দিয়ে ঈ।ড়। মায়ের চরণ-পাছে। 

যুক্ত । 

প্রসাদী ফুল। 
( রামপ্রপাদী স্বর) 

১। অভয়। 

(মন) দেখরে চেয়ে কে জেগে আছে-_ 
গগন ভুবন চিত্তকমল সকল ঠেঁয়ে সেযে আছে। 

(ধুয় 

ঘুমিয়ে যবে রবি সুখে, 

ঘরের ভিতর ববি ঢুকে-- 
ভুল না করে জানিস্ রে ঠিক্--ম! তোর সদাই 

গায়ের কাছে। 

সুখের বন্য। আস্বে হবে, 

খের খায়ে মরবি যবে”. 

চোখ খুলে তুই দেখলে মায়ের দেখবি রে হাত 

সবের মাঝে । 

মিছে ভয় তুই করিস নেকো, 
তা” হতে দুর, ফিরিস নেকে।-_ 

শোন্ ওরে তুই প্রাণের মাঝে বিজয়ডঙ্ক। 
তারি বাজে ॥ 

২। বিষয়-বিষ। 

(মন) বিষয়-বিষের কুপে ভুঝপি কেন হায়। 

কিব। হ'ল, কিবা! হবে, তোর্ এত কি আসে ব! বায়! 

( ধুয়া) 
্ণে ক্ষণে মর্ছে লোকে, 
বন্ধু যত মরে শোকে-_ 

দেখেও রে তুই ভুলিস্ তবু--সঙ্গে এসব কিছু ন। যায় ! 

সংসার অসার সবাই বলে, 

তাশুনে তো কেউ না ফেরে; 

জেনেও রে তুই মরিস্ কেন ঘুরে ঘুরে ভবের খেলায় ? 

শমন-অয়ী হতে যদি চাস্, 
কাটবি য্ধি ভবেরি পাশ, 

পলক দেরী না করে আর পড়গে মায়ের চরণ-ছাঁর ॥ 

৩। জন্ম ও মৃত্যু। 

(মন) জনম নিলেই যখন মরণ আছে---- 

ভূুবিস্ কেন বল.রে তবে, এত আশ! ছন্য মাঝে ? (ধূয1) 

রোগ শোকে তে! আকুল সবেঃ 

(তবু) নাইকে। মরণ সবাই ভাবে ; 

তুইও কি তাই মন্ববি ভূলে-__দেখ্বিনে মা আদ্ধেন কাছে? 

৪। ভূল। 

ভুল করে আর ঘুরিস্ নেকো ( ধুয়1 )। 

এসেছিলি কষ্টে হুখে, 

যেতে হবে কষ্টে ছখে ) 

পাগল হয়ে তুই সুখের আশে শুধু ঘুরে মরিস্ নেকো। 
সাবধান রে দিচ্ছি করে--. | 

পরহিতে মন ঢেলে দেরে-_. 

জননীর এই চরম আদেশ-_প্রাণে তা কি শুনিস্ নেকো ? 

কথার ছলে ধনের বলে - 

এড়াতে চাস মরণকালে ? 
হবে নাকোতা--হবেনাকো-স্প্রাণের ভিতর ভেবে দেখো ॥ 

€ | জনশী। 

মন্টারে কর.খাঁটি সোনা । 
ছয় রিপুরে বেড়াজালে বেধে আগুন লাগিয়ে দে না। 

€ ধুয়া ) 
জলে স্থলে শূন্যে যিনি, 
আপন ধ্যানে থাকেন যিনি ;$-_- 

মায়েরে সেই দেখি* চিতে সকল কথ! ছেড়ে দে ন!। 

আপন বলে ভাবিস্ কারে 1-- 

থাকিস নে আর স্বপন-ঘোরে ; 

বন্ধু তিনি, তিনি মাতা--প্রাণভরে তার দেখে নে ন!! 

মরণ কালে পালায় সৰে 

যেথায় আছে যে তোর ভবে। 

ভবসিন্ধু পার হতে যদ্দি চাস্, মায়ের পায়ে শরণ নে না॥ 

বারুণী । 
(শ্চিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় ) 

হিন্দুশাস্ত্রে বারুণীতে গঙ্গান্নানের বিধি আছে। 

দেশদেশাস্তর হইতে লোক আসিয়া বারুণীতে গঙানগান 

করিয়! যার়। €োথা হইতে বারুণীর উৎপতি তাহা 

বল! বড় কঠিন। বারুণীতে গঙ্গাত্বান করিলে বথেষ্ 

পুথ) সঞ্চয় হয়, ইহা শানে উক্তি। ভিথ্িতত্বের 



৮ 

ভিতরে দেবি স্তার্ুশিরোমণি রঘুনন্দন হ্বন্দপুরাঁণ হইতে ! 
প্লে।ক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন --- 

বারুণেন সমাধুক্ত। মধো কৃষ্ণ। ত্রয়োদশী | 
গঙ্গায়।ং বদি লভ্যেত নুর্য্যগ্রহ-শতৈঃ সম! ॥ 

চৈত্র মাসে বারুণ অর্থাৎ শতভিবা নক্ষরযুক্ত কৃষ্ণ! 
ত্রয়োদশী । এঁ তিথিতে গঙ্গাঙ্গান করিগে শত ুর্ধ্য গ্রহণে. 

মানের সমান ফল হয় | 

শনিবার-পমাবুক্ত। সা মহাবারুণী স্ৃতা । 
গঙ্গারাং যদি লভোত কোটিকুর্যা-গ্রহৈঃ সম। ॥ 
শুভযোগ-সমাযুক্ত+ শনৌ শতভিষা যদি 

মহামহেতি বিখ্যাত! ব্রিকোটিকুলমুন্ধরেৎ ॥ 

শনিবারে পড়িলে উহ। মহাবারুণী বপিয়৷ পরিগণিত হয় 
এবং কোটি সুর্য গ্রহণে স্নানের তুল্য ফন হয়। উহ! 
আবার পুণাযোগ সমযুক্ত হইলে মহামহাবারুণী নামে 

ব্যাখ্যাত হয় এবং উহাতে শ্লান করিলে শতকোটী কুল 

উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। 

বারুণীর গঙ্গাঙ্গানের সংকল্প এই-_-“ওং তৎসৎ অদ্য 
চেত্রে মাসি কৃষে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তিথো অমুক-গোজ£ 
অমুক-দেবশর্মা বহুশত-্র্যয-গ্রহণকালীন-গঙ্গামান-জন্য- 

ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং ন।নমহং কারযো” । 

গ্লানান মাত্রেই ষে সত্য সত্য পাপ যায়ন। এবং 

ঙগে সঙ্গে ত্রিকোটিকুলও উদ্ধারপ্রাপ্ত হম না, তাহা 

ভ্ঞানান্সত ব্যক্তিকে বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু যাহারা 

অজ্ঞান, সমুক্ূত জ্ঞানপ্রধান ধর্ম আচরণে যাহার! নিতান্ত 

অনধিকাগী, তাহাদের জন্য ধর্মসাধনের পথ প্রমুক্ত 

রাখিলে জনসমাজের নিন্স্তরের লোকের! একেবারেই 

ধন্ুহীন ও নান্তিক হইয়া যাইবে হিন্দু শান্ত্রকারগণের 

এ রূপ ধারণ! ছিল । তাহারই জন্য শান্তকারগণ ফলবহছুল 
ধর্ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা! ক্রয়) গিয়াছেন; এবং এই 

ফললাভের লোভকে এতই ৰিবদ্ধিত করিয়া দিয়াছেন 

ঘষে লোকে যেন ব্যাকুলভাবে এই সমস্ত কামাকর্মের 

অনুষ্ঠান করে। 

এখানে িছ্াস্য হইতে পারে যে, গঙ্গাহ্গানকে কেন 

ধর্মকার্য ধর হয়? শ্োতের জলে সান শরীরের 

পক্ষে যে উপকারী তাহা বল! বাহুল্য । অধিকন্তু 

গোধনের ন্যায় এদেশে গঙ্গারও উপকারিতা অস্বীকার 
করা যায় না । তত্ব্যতীত, দেশদেশাস্তর হইতে অসংখ্য 

যাত্রী বখন গঙগ|লানে আগমন করে, তাহাদের সঙ্গে 

শ্রন্ধাতক্তিতে হাদয়ের মিলনের ভিতরে অন্তরে যে এক 

অভিনব জাগরণ অনুভূত হয়, তাহ। অস্বীকার কর 

গ 

বায় না। তাই ঈদৃশ অনুষ্ঠানে কেবল শরীর নহে-_ | 
চিত্তও যে কতকট! উন্নত হয়, অন্তরে যে পবিত্রতার 
সঞ্চার হয়, তাহ প্রত্যক্ষদশ মাজেই অবগত আছেন । 

তশ্তুবোধিনী পত্রিকা ২১ ক্স, ৪র্থ ভাগ 

যাহার! গঙ্গাপ্দান করিয়। উঠিল, তাহারা এই বোধ 
লইয়া! গৃহে ফিরিল যে, তাহাদের সমস্ত পাপ ম্মলিত 
হইয়। গিয়াছে--তাহাদের পিতৃপুরুষগণ উদ্ধারলাভ করি- 
য়াছেন। অনধিকারীপক্ষে এইরূপ অস্ভবের একটি মৃলা 
আছে। এইরূপ ফলকামনা-বহুল অনুষ্ঠান হিন্লুপমাজে 
আছে বলির এদেশের নিয়স্তরের নিরক্ষর হিন্দুগণ 
অন]ান্য দেশের অপেক্ষা ধন্মভীরু ও শাস্তম্বভাব হ্ছাই 
অনেকের ধারণ! । 

খুইসমাজের ভাব হইতেছে যে, সর্বদা মনে রাধেতে 
হইবে-_-'আমর! পাপী+। ব্রহ্মানন্দ কেশবওক্ক্রের ভিতরে ও 
যথেষ্ট পরিমাণে এই পাপবোধের ভাব ছিল ) ব্রাহ্মণমানের 
ভিতরেও কতকট। & ভাব বিরাঞম।ন। হন্দুণমাজের 
ভিতরেও এঁ ভাবের কথা৷ আছে। নারয়ণের প্রণামের 
মগ্্রে আছে-- 

পাপোহহং পাপকল্মাহং পাপাস্মা। পাপসস্তবঃ। 
প্রাহ মাং পুওরাকাক্ষ সব্বপাপ-হরে। ভব ॥ 

অথাৎ আম পাপা, আম পপকম্মা, আমি পাপাস্মা, 
পপ হহতে আমার উতপাত্ত। হে পাপনাশক পুগুরীকাক্ষ, 
তুমি আমাকে সব্বপাপ হইতে রক্ষা কর। ছিন্দুধন্মের এহ 
ভাৰ যে থুষ্টধর্থে প্রবেশ করে নাই, তাহা কে বলিতে 
পারে ? 

এইরূপ মন্ত্র ছিন্দুশান্ত্রের ভিতরে থাকিলেও খুঃ-সমা- 
জের ভিতরে পাপবোধের মাত্রা যেরূপ সমধিক, হিন্দু 
সমাজের [ততরে দেরূপ নহে। হিন্ুসমাজের ভিতরে 
এমন থে অনুষ্ঠান রহিয়াছে, যাহাতে লোকে আপ- 
নাকে নিষ্পাপ বলিয়া! মনে করিবার অবনর পায়। 
গঙ্গানান ও অন্যান্য পুজা-পদ্ধতি তাহার অন্যতর ) 
থুগসমাজে গভীর পাপবোধের ভাব আছে, কিন্ত নিষ্প।প- 
বোধের ভাব নিতান্ত বিরল । এদেশের শিক্ষার পরি- 
সমান্তি আপনার নিষ্পাপ অনুভূতিতে ॥ বেদান্ডের 
ভিতরেও সেই শিক্ষাই পাই। পবিত্রশ্বরূপ ঈখরের 
সহিত যখন ধ্যানযোগে মিলিয়াছ, তখন আমার পাপ 
০কোথার ? আমার পাপ-তাপ সবই দুরে পলায়ন কগি- 

যাছে; নিরবদ্য .নিরঞ্জনের সহবাসে আমিও নিষ্পাপ 
হইয়া গিয়াছি। তাই পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপ প্রকরণের 
পেষ অংশে আছে-_ 

'হে। পুণ্যমহে। পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ং। 
অস) পুণ্যস্য সম্পত্তেরহো বয়মছে! বয়ং ॥ 
অহো! শান্ত্রমহে। শান্ত্রমহে গুরুরহো গুরুঃ ) 
অছে। জ্ঞানমহে! জ্ঞানমছে! সুখমছে! স্থখং ॥ 

কি আশ্চর্য দৃঢ় পুণা-ফল আমার প্রীতিবক্ষে ফলিত 
হইয়াছে। আমার এ পুণ্য পরমাশ্চর্যয, এই আশ্চর্ঘচ 
পুণ্যপম্পতি হেতু আমিও পরমাশ্চধ্য। কি আশ্চর্য) 
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যে র্বাং শেই ভাল ছিল, তাহ আমর! স্বীকার করি না না। 
অন্ধ রীতির ফলে নরবলি, সহমরণ, গঞ্গায় পুত্র-কন্যা- 

বিণর্জন প্রভৃতি অনাচার হিন্দুসমাজকে অধিকার করিয়! 

বসিয়াছিল--ধর্মের নামে অধন্্দধ আচরিত হইতে আরন্ত 
হইয়াছিল । তান্ত্রিকগণের মধ্যে কৌলাচার উচ্ছঙ্খলতার » 
স্থষ্টি করিতেছিল। জ্ঞানের আলোকের --ব্যাপক শিক্ষার 
অভ্াণই তাহার প্রকৃত কারণ। এখন জ্ঞানের আলোচন। 

চারিদিকে বিস্তৃত ভাবে আরম্ত হইয়াছে । যে সকপ 

প্রথচীন রীতি-_যাহাতে ধন্মের অবমানন। ন|! হয় 

সেগুলি যথাসস্তব রক্ষ। করিতে পারিলে পরস্পরের মধ্যে 

আপেক্ষিক মধুর সম্বন্ধ রক্ষা পাইবে, এবং পারম্পরিক যোগ 

একেবারে চূর্ণ-বিচুর্ণ হুইয়। যাইবে না ইছাই অনেকে 
মনে করেন । 

সমাগগের নিম়ন্তরের সঙ্গে উচ্চন্তরের যোগ রাখিতে 

হইবে। সমুস্চ ধণ্ন অবলম্বন করিবার যাহাদের সামথ্য 

নাই, তাহার। যাহাতে নাস্তিক হইয়। না যায়, সে দিকে 

সমাজসেবক ও দেশনেবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 

হইবে । ধশ্মের স্থলভাবের মধ্যে যাহারা থাকিতে চায়, 

শান্ত, কি আশ্চর্য গুক্ষ, কি আশ্চর্য্য জ্ঞান, কি আশ্চর্য্য ূ 

সুখ, অহো আমি এক্ষণে লাহ করিয়াছি (বেদান্তবাগীশ 

মহাশয়ের অনুবাদ )। 

অনেকে বলেন, বারুণী-ন্বান প্রহৃতি অহষ্টানের 

সার্কতা আছে । তাহাদের মতে এই সকল অনুষ্ঠানের 

অনুবর্তী হইয়| সসাজের প্রত্যেক্ক ব্যক্তি অপরের 

সহিত তাচার তাদা্ম্যবোধ অনুভব করে) জনসমাজের 

প্রত্যেক ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে যে, আমাদের 

মধ্যে একই প্রথা একই আচার ও একই রাঁতি বিদ্য- 

মান। আমরা সকলে একধর্সা, এককল্মী ও একই 

জাতি। এইরূপ বুবিবার সুবিধা না৷ ঘটিলে জনসমাজ 

সঙ্ববন্ধ হইতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে গ্রীক্য অনুভব 

করিয়। প্রত্যেকে তৃপ্তিলাভ করে বলিয়াই জনপমাজ 

গঠনের সুবিধা হয়। অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই এই কয 

ফুটিয়া বাহির হয়। এইরূপ কতকগুলি অনুষ্ঠানের ভিতর 

দিয়া হিন্দু গাতির প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে এক্য অনুভব 

করে, অন্থুরূপ আচরণ দেখিয়া পরম্পর তৃপ্তিবোধ 

করে, মিলনের স্থান খুঁজিয়া পায় । এই সমস্ত আচরণ 

একই ধনের অন্থগত জনমগ্ডলীর ভিতরে ঘণিষ্ঠ মিশন | উচ্চস্তরের ধশ্দ যাহাদের আয়ন্তের বহিভূতি, তাহা- 

আনিয়৷ দেয় এবং এঁ মিণন আঠার ন্যায় পরস্পরকে একত্র! দ্িগকে উপহান করিলে চলিবে না; ঘ্বণার চক্ষে__ 

বাঁধিয়া রাখে। এদেশে আমাদের মন্তকের উপর দিয়। | অবজ্ঞার চক্ষে দেখিলে চলিবে না, কুসংস্কার বপিয়া 

কত রাজনৈতিক বিপ্লব চলম়। গিয়াছে; কিন্তু আচার | উপহাসের সঙ্গে উড়াইয়৷ দ্রিলে চণিবে না প্ররুত্ত ধর্মের 

ও রীতি-নীতির সমাধক আধিক্য থাকাতেই আমরা চু | পথে তাহাদিগকে অগ্রসর .করিভ্তে চাহিলে সর্বাগ্রে 

হইয়া যাই নাই ইঞছাই অনেকের বিশ্বান। এ সমস্তের | ব্যাপক শিক্ষার বিধান চাই, তবেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে, 

“বিধি-নিষেধ” শাস্ত্রের ভিতর স্থান পাইর হিন্দুসমাজকে | সংস্কারচেষ্টা আশামুরূপ ফলদান করিবে । 

বাচাইয়। আদয়াছে। ইহার ফলে প্রকৃত ধন্মের 

অস্তঃসার কতকটা বিনঞ& হইয়া গিয়াছে বটে; কিন্ত মনে 

হয়, ঘোর ছর্দিনের সময় এই সমস্ত পবধি-নিষেধ'হ নববর্ষের উদ্বোধন | 

এ জাতিকে অনে কটা। রক্ষ। করিয়া আনিয়াছে। ( শ্রানর্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্) 

এক সময়ে এই “বিধিনিষেধই' বহুল অংশে প্রক্কত ৰ আজ নববর্ষের প্রীরস্তে নবীন করে আপনাকে 

ধর্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আজকাল | জাগিয়ে তুলতে হবে_-নব উৎসাহে নব আনন্দে ভগবা- 

স্বাধীন চিন্তার ধারা আমাদিগকে জাগ্রত ও কতক | নেব পথে অগ্রদর হতে হবে-নব আফে।জনে তাকে 

পরিমাণে আহারুবিহারাঁদি বিষয়ে অসংযত করি! | হদয়দেউলে ধরণ করে নিতে হবে_- নব “শক্ি নিয়ে 

তুলিয়াছে ) সমাঞ্জের মধ্যে যে এঁক্যের ও মিলনের মধুর | 'মনের কোণের সব দীন:5 মলিনতা/ মুতে হবে__ 

ভাব ছিল তাহাকে ধীরে ধীরে শিথিল করিয়। দিতেছে। | আত্মাকে পরমাস্মার প্রশ্ন আবাদস্থল করে তুলতে হবে। 

আমর! ভাবে, চিন্তায়, বেশে পরস্পরকে সকল সময়ে যিনি চিরনবীন, বিনি চিরসুন্দর, তার রচিত সুন্দর পুথি- 

একই সমাজের একই জাতির অস্তহু-স্ত বলিয়া চিনিয়। | বীতে কোথাও যেন অসৌন্দর্য্য মলিনতা ন! থাকেঃকোথাও 

উঠিতে পারিতেছি ন।-পরম্পরকে ৫্রমীলিঙ্গন দান | ষেন ঘন্ বিচ্ছেদ বিরোধ নিখানন্দ না থাকে | অন্তর বাহ 

করিতে পাঁরিতেছি না। বংশানুগত জাতিভেদ যেমন | শুত্র অনল হোক-_ভীম ভারে মিলিত হোক বিশ্ববাসী-.. 

একদিকে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হুইতেছে, অপরদিকে | এই আমাদের তার কাছে একান্ত প্রার্থনা। এমন 

অর্থ ও. মানসম্মজনিত অন্যবিধ জাতিভেদ মন্তক | ছুন্দর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নিরানন্দ ম্লান হয়ে 

উত্তোলন করিবার ছিদ্র অন্সন্ধান করিতেছে। দিনযাপন করা৷ আমাদের অন্যায়--আমাদের পাপের 

. আমাদের দেশে পূর্বে যে সমস্ত রীতি-নীতি ছিল তাহা! ফলভোগ “দেহ নাই। আমরা প্রত্যেকে অমৃতের 
্ | 
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সম্তান_-অমৃতত্বে আমাদের জন্মগত অধিকাঁর--এ কথ! 
আজ নূতন করে আমাদের জান্তে হবে এবং জীবনকে 
সেইমত গঠিত করে তুলতে হবে। “রাক্পপুত্রঁ আমর! 
যেন দাসত্ব করে জীবন অতিবাহিত না করি--যেন 

“জীবনকে বিফল না করি । কর্ম আমাদেন কাছে আনন্দের 
কর্ম হোক-_আমাদের বন্ধন না হোক-_-জীবন আমাদের 

£সহ ভারসম না হোঁক--আননের নিকেতন হোক। 

আমাদের প্রতোক চিন্তা, প্রতোক কাধ্য, বাকা ও আচরণ 

সুন্দর হোক--জগতের কল্যাণার্থে নিয়োজিত হোক-- 

ভগবানের প্রিয় কার্য্য হোক। ক্ষুদ্রের মধ্যে তুচ্ছুতাঁর 
মধ্যে প্রেয়ের আহবানে বহুদিন আমর। ফিরেছি, কিন্তু 

সথখ পাইনি, শাস্তি পাইনি, আজ সে কথা স্মরণ করবার 

দিন । আজ সমস্ত হৃদয়-মনকে দিয়ে বলাতে হবে-- 

ভগবানেই আমার স্থখ-তগবানেই আমার শস্তি-- 

তগবানেই আমার প্রাণের আনন্দ--তারই পথে তারই 
পানে আমার চলতে হবে-তীাকেই জীবনে জানতে 

হবে-হৃনয়ে উপলব্ধি করতে হবে? তাকেই জীবনের 

কর্ণধার করতে হবে- তিনিই আমাদের জীবনের জীবন, 

প্রাণের প্রাণ, আম্মার আত্মা--তার পথে অগ্রসর হওয়'- 

তেই আমাদের পুর্ণ মঙ্গল, তীহাঁর সহিত একাস্ত মিলনের 

মধ্যেই আমাদের ভবনের পূর্ণতম সার্থকতা । 
. নরববর্ষের প্রারস্তে ভগবানকেই জীবনের কেন্দ্র 

করে রাখতে হবে, আমাদের সমস্ত আশ! আকাত্কষা 

ভগবতমুখী করতে ববে। ণআমাদের ধারণা, আমাদের 

অনুভূতি, আমাদের দর্শন, আমাদের আদর্শ হোক ভগ- 

' স্বান )_ আমাদের সাধন, আমাদের কার্ধা, আমাদের 

ভীবন হোক ভগবান; আমাদের স্বদয়, আমাদের আনন্দ, 

আমাদের অন্বেষণ সকলই ভগবানে ভরিয়া যাক-- 

ভগবানই আমদের জীবনম্বরূপ হুউন। আমাদের 
বনের ষোল আনা ইচ্ছা ভগবানে নিয়ন্ত্রিত হোক-_ 

হাদয়বুদ্ধির যোল আনা আকর্ষণ ভগবানে নিরমিত 

হোক (৮ পৃথিবীতে অনেকধিন হল এসেছি--বেল। 

আনেক হয়েছেন হবার হয়তে|। আর বেশী বিলম্ব 

নেই--গার ষেন আমরা ভ্রমান্ধ হয়ে না ফিরি--এইবেলা। 

বেন “ঘরের ঠিকানা? করে যেতে পারি । 

তুচ্ছ স্ব্মান অহঙ্কার, ক্ষুদ্র স্বার্থ বিনক্জন দিয়ে এস 
আজ আমরা ভগবানে উদ্বুদ্ধ হই। ভগবানে আত্মলমর্পণ 

করে নিদের বলে যেন আর কিছু রাখি নে_-আমাঁদের 
আশা, আমাদের শক্তি, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের প্রীতি 
ভক্তি সমন্তই ভগবানের দান । জগতে য। কিছু আছে 

সমন্তই ভগবানের--দেছ প্রাণ, মন হইতে ধরণীর ধুপি 
তূণ কীট পর্য্যন্ত ভগবানে পুর্ণ--কেহই ক্ষুপ্র নয়--কেহই 

তুচ্ছ নয়--এইটুকু যেন আজ মনে গেঁথে নিতে পারি-_ 

তত্তবৌধনী পত্রিক। 

পেপে সপ পপ সপপ্প্সস্প পম্পেপপসসপ্পাপপ সস পি 
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করেন। 

২১ কল্প, ৪র্ঘ ভাগ 

সকলকে হৃদয়ে বরণ করে নিতে পানি। আম এস পূর্ব, 
এস পশ্চিম, এস উত্তর, এস দক্ষিণ--আগ্ সকলকে 
আমরা নমক্কার করি--এস ব্রাহ্মণ. এস চঙ্াল, এস বৃহৎ, 

এস ক্ষুদ্র, আঞঙ্জ সকলকে অভিবাদন করি । আগ এস 
তৃণ, এস কীট, এস পশু, এস পক্ষী আর্জ সকলকে অন্তরে 
বরণ করি। আজ ভগবান আমাদিগের মনের রুত্ধ ছদ্দার 
খুলে দ্িন--তিনি আমাদের জাগ্রত করুন অসত্য হতে 
সত্যে, অন্ধকার হতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমুতে। 
আজ এস আমরা সার! জীবনের পাথেয় চিক্ষ/! করি 
ভগবানের নিকট-_তিনি আমাদের পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ 
করুন। 

শ্বীরাম।নুজ স্বামী । 
. ( শ্রীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস ) 

আমাদের দেশে যেমন শ্রীচৈতন্দেব নবদ্বীপে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া বৈষণবধন্্ব সাধন ও প্রচার করিয়াছিলেন, 
তাহার বহু পুর্বে মান্বাক্গ অঞ্চলে সেইরূপ এক মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করিয়া আবাষণ-চগাল-পর্যাস্ত টৈষবমন্ত্রে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন । এই মহা'পুরুষের নাম রামানুজা- 
চাঁরী ব1 রামাচুজাচার্যা। জীবিত অবস্থার ইহার ৭৪ 
জন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। এতত্তি ৭*০ সক্নযাসী, 
১২০০০ একাক্গী, ৩০০ কোথী (স্রীলোক ) এবং বন্- 
খ্যক শ্রাহ্ণেতগ জাতীয় বাক্চি তাহার শিষ্ত্ব গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। আমরা! এই মহাঁপুরুষের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব। 

রামানুজের জীবনী লিখিতে হইলে প্রথমে শ্রীশত- 
কোপ সন্বদ্ধে কিছু বলা আবশাক। শ্রীশতকোপ 
ভেলী জেলায় শ্রীনগরী নামক কোন শুদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ 

তাহার পিতার নাম কারী এবং মাভার 
নাম নাথনায়কা ছিল। ইহারা সংগারস্থথে বঞ্চিত 
ন। হইলেও অপুত্রক হেতু বড়ই হরঃখিত ছিলেন । এই 
জন্য তিরুকুরসৃরী নামক স্থানে কুরঙ্গেশ দেবের নিকট 
পুত্রার্থে বর প্রার্থনা করেন। ইহার কিছুদিন পরে 
শতকোপের জন্ম হয়। এ কারণ অনেকে বিশ্বাস করেন 
যে শ্রাকুরগগেশ সয়ং কারী এবং নাথনায়কার পুররূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই বিশ্বাস সমর্থন করিবার 
জন্য ভক্তগণ ভবিষ্যৎ, ভার্গব, প্র, রদ্ধপল্ম, মার্কগের 
এবং ব্রহ্ধাগুপুরাণ হইতে শ্লোকদকল উদ্ধৃত করিয়া 
থাকেন। 

যাহা হউক, শতকোপ জন্মগ্রহণ করিয়! প্রায় যোল 
বৎসর কাল মৌনাবলম্বন করিয়া কালযাপন করেন । 
এ সয় তিনি সর্বদাই একটি তেতুল গাছের হলে 
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বসির়া.থাকিতেন 1* বৈষ্ণবগণ এই তেঁতুল গাছটি 

জনস্ত দেবের অবতার বলিয়! বিশ্বান কবেন। কথিত 

আছে যে, যেমন মহামতি ফব পঞ্চম বর্ষ বয়সে যোগ- 

সাধনা করিদ্না ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়ছিলেন, বাগক 

শতকোপও তন্মপ সেই তেঁতুল গাছের তলায় অনাহারে 

বেল বৎসর কাল সমাধিস্থ থাকিয়া পরব্রহ্দ লাভে সমর্থ 

হইয়াছিলেন | | 

শতকোঁপ জন্মগ্রহণ করিবার অনেক দিন পূর্ব 

দাক্ষিণাতোর প্রসিদ্ধ গায়ক ভক্ত মথুরা কবি জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন । ইনি সর্বপ্রথমে শতকোপের নিকট 

আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করেন বা তাহার শিষ্যত্ব 

গ্রহণ করেন । 

শতকোপ দেখিলেন যে ক্রমে সংস্কৃত ভাষা মুৃতভাষ।য় 

পরিণত হইতেছে । সাধারণ লোকে, এমন কি, অনেক 

ক্রাঙ্গণও তখন সংস্কৃতচর্টা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন । ন্ুতরাং শান্তগ্রস্থাদি দেশীয় ভাষায় অর্থাৎ 

দাক্ষিণাত্যের প্রচলিত তামিল ভাষায় অনুবাদ না কৰিলে 

জীবগণের মঙ্গলসাধনের উপায় নাই। সেকারণ তিনি 

আব্রাঙ্গণচগ্ডাল পর্য্যন্ত নরনাপীগণের বোধগম্য করিবার 

জন্য শাস্্গ্রস্থাদি স্থললিত তামিল ভাষায় অন্থুবাদ করিতে 

প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই “তিরুবিরতম্,, 
£তিরুবশীর্্যম্*, “পেরিয়া তিরুবগুদী” এবং “তিরুবৈমলী, 
নামক খক, যঙ্জু, অথর্ব ও সামবেদের সংক্ষিপ্ত সার গ্রন্থ 

সকল প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে শেযোজ গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা 

বুৃহৎ। ইহাতে ১১০২টী শ্লোক আছে? 

এইরূপে তিনি প্রায় ৩৫ বৎসর কাল তামিল ভাষায় 

নানাবিধ শান্তরগ্রস্থাদি অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা দ্বারা জন- 

সাধারণের মধ্যে এক অতৃতপূর্বব ধর্মভাঁব জাগরিত করিয়া 

দ্বিয়া জীবলীল! সংবরণ করেন । 

_ সাহার মৃত্যুর পর মুর কবি প্রায় ৫* বসরকাল 

জীবিত ছিলেন | এই সময় তিনি নান! দেশ পর্যটটন- 
পূর্বক শতকোপ-বিরচিত ধর্মনুত্রগুলি মধুর সঙ্গীত দ্বার! 
প্রচার করেন। 

এই সমন্ন হইতে দাক্ষিণাতে)র উপর দিয়া এক প্রবল 

ধন্দ্ের বন্য! বহিয়া যাইতেছিল । যে সকল মহাপুরুষ 

এই বন্যায় যোগদান করিয়!ছিলেন তন্মধ্যে যমুনাচার্্যের 
নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ যমুনাচাধ্য একজন 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । 

শৈলপৃণণ নামে যমুনাচার্যোর এক শিষ্য ছিলেন । 

সাহার দুই ভগ্মী ছিল। তাহাদের নাম কান্তিমতী 
ও ধ্যান্তিমতী। আনম্ুরী কেশব সমায়জীর সহিত 

কাস্তিমতীর এবং কমলাক্ষ তট্টের সহিত ধাস্তিমতীর 
বিবাহ হয়। €কশব লমায়জীর গুরসে এবং কান্তিমতীর 

৯১৯১৯ আচ ০৪ - 7০১৮ স- 

গর্ভে ৯৪* শকে রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন । ভক্তগণ 

তাহ।কে লক্ষণের অবঠার বলিগ। বিশ্বাস করেন। 

রামান্ুক্গ অতি মল দিন মধোই প্রাথমিক শিক্ষ। শেষ 

করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তীহার বিবাহ হয়। ইহার 

কিছুদিন পরে রামানছর্ল সংবাদ পাইলেন যে কাঞ্ধীনগরে' 

যাদবপ্রকাশ নামক জনৈক সন্ন্যাসী বেদান্ত শিক্ষা দিতে- 

ছেন। তিনি এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই কাঞ্চীনগরে 

গমন করিয়! যাদব প্রকাশের শিষ্য স্বীকার করেন। 

একদিবস যাদবপ্রকাশ তোন্তরীয় উপনিষদ সম্বন্ধে 

উপদেশ গ্রদান কালে “দত্যং জ্ঞানমনন্তং ত্রহ্গ”গ কথার 

ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়া উঠিলেন, এই খধিবাক্য 

কখনই সত্য হইতে পারে না। ব্রহ্ধকে সতাং, জ্ঞ/নং 

এবং 'অনস্তং ধলাঁও যঠঃ আর একটি গাঁভীকে শৃঙ্গবতী, 

ভগ্রশূঙ্গী ও শৃঙ্গবিহীন বলাও তাই । এই কথ! শুনিয়া 

রামানুজ বলিলেন, শুরুদেব আমার নিকট সত্যং জ্ঞান- 

মনন্তঃ ব্রদ্ষের অপর একটি সুন্দর ভাষা হইতে পারে। 

ষথ! সত্যং অর্থাৎ নিত্যং ঝ। অপরিবর্তৃনীয়, ভ্ঞানং অচিৎ- 

শুন্য এবং অনন্তং অসীম, এই তিনটি বিভিন্ন গুণ হইলেও 

ব্রদ্মে অর্পণ করিতে পারা যায়। যাঁদব প্রকাশ এই কথা 
শুনির! ক্রুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু কোন প্রত্যান্তর না 

করিয়া নীরবে রহিলেন । অন্য একদিন ছান্দোগ্য 

উপনিষদের “কপ্যাসম্ পুগুরীকম্ঠ বাক্য লইরী যাদব- 

প্রকাশের সহিত রামানুজের মতান্তর উপস্থিত হয়। 

ইহাতে যাদব অতিশয় অসম্থষ্ট হয়েন এবং বাটী হইতে 
রামানুজকে বহিষ্কত করিয়। দেন । 

এই ঘটনার পর যাদব ভাবিলেন যে, তাহাকে বামা- 

মুজের হস্তে পুনঃ পুনঃ অবমানিত হইতে হইবে; স্থৃতরাং 
তাহাকে নই করাই কর্তব্য । এই উদ্দেশ্যে একদিন তিনি 

তাঁহার কতিপয় প্রিয় এবং বিশ্বাসী ছাত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“বন নণ এই বামানুজ একজন ভয়ানক ব্যন্তি। তেমন: 

কি দেখিতেছ না ষে সে আমার ছাত্র হুইয়! আমার সহিত 

তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হয়? তাহাকে আমাদের মধ্য হইতে 

বিদুরিত করিতে (অর্থাৎ মারিয়। ফেলিতে ) না পারিলে 
ইহার দ্বারা অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ন উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবন।। 
অত“ব তোমরা যে কোন প্রকারেই হউক গোপনে 

এবং অতি সাবধানে এই ব্যক্তির বধসাধন কর ।” ছত্র- 

গণ নানাবিধ উপান্স নির্দেশ করিলেন কিন্ধু সকলগুলিই 

পাঁপকার্ধয ঝবলিয়৷ যাদব কতৃক পরিহ্বত হইল। তিনি 

বলিলেন, “এস আমর! তাহাকে লইয়! তীর্থধাত্র/ উপলক্ষে 

বারাণপী গমন করি। তাহা হইলে তথায় রামানূজ 

নিশ্চয়ই গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইয়। প্রাণত্যাগ করিবে। 

আমাদেরও বিন! পাপকার্ধ্য দ্বার! অভীই সিদ্ধ হইবে ।” 
এইকপ পরামর্শ স্থির হইব।র পর কয়েকজন ছাত্র 

*স" সপ 



২২ রি 
রাঁমা্ুজকে যাদবের বিকট ডাকিয়া আশিলেন খবং 

২১ কঙ্ন, ৪র্থ আগ 

[ন এবং জিজ্ঞাসা করিগেন--"আঁপনারা কে ?খকোথা 

ধাদবও 'তাছাঁকে কৃত্রিম 'আনন্দেক্জ সহিত পুনগ্রণহছণ | হইতে আলিতেছেন.? এবং ফোথায় বাইবেন ?” ব্যাধ 
করিলেন । ্ 
. কিছুদিন পরে একদিন বাদব শিষ্গণকে আহ্বান 
করিয়। বলিলেন, -বংসগণ | আমি বুদ্ধ হুইয়াছি। শীত্ই 

আমাকে ইহ্ধাম পরিত্যাগ কষিতে হইবে । আমার 

একান্ত ইচ্ছ। যে আমার শেষ জীবন গঙ্গ তীরে অতিবাহিত 

যেমন গ্লামের সহিত লক্ষণের নাম জড়িত, শ্রীকফেের 

সছিত বলগামের লাম নিত্য সংযুক্ত, জীচৈতনোর নাম 

নিতাই ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না, সেইরূপ রামান্ুজের সহিত 

গোবিন্দের নাম একসুত্রে গ্রথিতত। এই গোবিন্দ রামা- 

হুজের মাতৃত্বস। ধ্যান্তিমভীর পুত্র--হুতরাং সম্পর্কে রামা- 

নুজের ভ্রাতা । রামানুজ ধখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য কাঞ্চী- 

নগরে ধাগবপ্রকাশের নিকট আহইগেন, তখন গোবিন্দও 

তাহার সহপাঠীরূপে তথায় আশ্রয় লাভ করেন। 

যাদবগ্রকাশের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া শিষ্গণ সকলেই 

মহানন্দে তীর্থপর্যটন করিবার জন্য যাত্রা ককিপেন। 

রামাচুজ এবং গোবিন্দ ও তাহাদের সহযাত্রী হইলেন । 

যখন সশিষ্য যাদবপ্রকাশ বিশ্ধ্যাচলের পর্বস্রাজির 

মধ্যে আপিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন গোবিন্দ তাহার 

ভীখবাত্রাঃ মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। যাদবের 

কুত্বিম মহ ও শিধ্যগণের ঘত্ব দেখিয়া! ভ্র/তা রামাচুজের 

ভাষী অমঙ্গল চিন্তাপ্স তিনি কাতর হইলেন। পরদিন 

অতি প্রত্যুষে যখন রামানূজ প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থ গতীর 
জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন, গোবিন্দ তাছার পশ্চাদগু- 

গমন পুর্ধক এক নিভৃত স্থানে বাইর রামানু কে সন্বো- 

ধন করিয়া বলিলেন, প্ত্রাতঃ ! আমার বোধ হইতেছে যে 
এই তীর্ঘযাত্র। প্রপঙ্গ মধ্যে কোনও গু কারণ নিহিত 

আছে। আমার বিশ্বাস বাদবপ্রকাশ তোমার অদাধারণ 
জ্ঞান ও.বুদ্ধি দেখিয়া তোমার উপর ঈর্ধাপরবশ হইদ্া 
তোঙাঁকে গ্রাবঞ্চনা করতঃ বারাণসীক্ষেত্রে লইয়া বাঁইতে- 

ছেন । তোমাকে বিনষ্ট করাই তাগার ও তাঁহার শিষ্য- 

গণের মুখ্য উদ্দেশ্য । যাহ! হউক, তুমি আর ফিরিয়! 
যাইও ন1!। এই স্থান হইতে পলাগন করিয়া আম্মরক্ষা 

কর।” এই বালির! গোবিন্দ তথা হইতে চলিয়া গেলেন। 
ঝামাছ্ছজও সেই নিবিড় খঅরগ্য মধ্যে ইতন্ততঃ জ্রমণ 

করিতে কগিতে বহুদূরে যাইয়া! পড়িলেন। ক্রমে ক্লান্ত, 
পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাঁতর হুইয়৷ এক বৃক্ষতলে 
সংন্তাহীন হইন্সা নিপতিত হইলেন। 
- সংজ্ঞাপ্রাণ্ত হইলে পর তিনি দেখিলেন এক ব্যাধ ও 
ব্যাধপত্ধী তাহার নিকট ীড়াইয়া আছেন । তাহাদের 

 বদখিবাধাত্র'তিনি গাত্রোখান কক্িগ। তাহাদিগকে প্রণা্ 

উত্তর কপিল, আমরা! বহদুর হইতে _-তুযারাঁবৃত হিমাচলস্থ 
লিদ্ধাশ্রম হইতে আসিতেছি এবং পবিত্র সত্যাব্রত 
(কাঞ্চী) নগরে গমন করিতেছি । রামানুঙ্গ বলিলেন,-_. 
“আমিও লেই স্থানে বাইব, কিন্ত আমি পথহারা হুইরা 
বিপন্ন হইয়াছি। আপনারা না৷ আগগিলে আহি অনৃষ্টের উপর 
নির্ভর করিয়! এই স্থানেই পড়িগা থাকিতাম। আপনারা 
এক্ষণে আধাকে দয় করিয়৷ এই বিজন অরণ্যের বাহিরে 
লহস্গ! চলুন 1” ব্যাধ বলিল, “তবে আইন” । রাদানুজ . 
তাহাদের. পশ্চাদন্গগমন করিতে লাগিলেন। কিছুঙ্গণ 
পরে তাহার। একটি পথ দেখিতে পাইলেন এবং সেই পথ 
শিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত গমন করিয়া একস্কানে একটি ব্হৎ 
বৃক্ষতলে রাত্রিবাপনার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিরেন। বল! 
বাহুল্য যে, সে দিবদ তাহাদিগকে অনাহারেই থাকিতে 
হইয়াছিল । « | ্ 

প্রাতঃকালে নিড্রাভঙ্গ হইলে পর রামানুজ দেখিলেন 
যে, ব্যাধ*ও ব্যাষপত্ধী ৬৭। হইতে অন্তহিত হইয়াছেন। 

। তৎপরে কিরদ গমন করিয়া! তিনি কাকীনগরস্থিত 
। বরদ দেবের মন্বিরের পুণা কোটী-বিমান দেখিতে পাই, 
লেন। তখন সাহার মনে এক অভ্তপুর্ব আনন্দ 
ভপস্থিত হইল । 

কথিত আহ্ছে, যে দিবল রামাহুল ব্যাধ ও ব্যাধপত্থী 
সহ ব্বঞ্গতলে রাজিবাপন করিতে বাধ্য হয়েন, উক্ত দিবস 
মধ্য রাত্রে ব্যাধপত্বী অতিশয় পিপাসিত হইয়া তাহার 
স্বামীকে জল আনয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্যাধ 
বলিলেন, “হে সভগে, এই গহন কানন মধ্যে এত অধিক 
রাত্রিতে আমি কোথা! হইতে জল আনয়ন করিব। 
তুমি একটু অপেক্ষা কর, রান্রি প্রভাত হইলেই আঁমি 
কোন কৃপ হইতে শ্বচ্ছ নির্মল এবং শীতল বারি আনয়ন 
করিয়া তোীর পিপাসা শান্তি করিব।” এই কথা 
শুনিয়া নামানুঙ্গ ভাবিলেন, “হায় ! আমি কি হতভাগ্য, 
এই স্থানের পথ-ঘাটে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমি 
আমার উপকারী বন্ধুগণের এ সয় কোন উপকার 
করিতে পারিলাম ন।1”% 

বাঁছ! হউক, রামানুজের বিশ্বাস হইয়াছিল যে সেই 
ব্যাধ ও ব্যাধপত্ী ছল্মবেশী প্রীয়ামচনতর এবং তাহার পত্রী 
সীতাদেবী। তাহারা তাহার হঃখে কাতর হইয়া! তাহাকে 
মহারণ্য হইতে উদ্ধার করিয়া তীহার প্রার্থিত কার্ধী 
নগরে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসবশতঃ তিনি 
ককাঞ্চীতে অবস্থান কালে প্রতি দিবস এক পূর্ণপাত্র জল 
বরদমেধের সেবার জন্য উপস্থিত কন্সিতেন। 
এদিকে খাববপ্রকাশ এবং তাহার শিব্যগণ রাষাহুজ 
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ও গোবিঙগীকে দেখিতে না পাইয়া! অত্যন্ত তিস্তিত 

হইলেন। তাহাদের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ হইতে 

লগিল। এমন সমর গোঁধিনা তথার আসিমা! উপস্থিত 

হইলেন 1 গে।বিন্দকৈ দেখিয়া যাদবপ্রকাঁশ তাগাকে 

নান! প্রশ্্ জিজ্ঞাসা করিলেন । যাদব গ্রিজ্জাসা করিলেন 

“রামানুজ কোথায় €,৮ এই কথা শুনিয়া গোবিন্দ করিম 

শোকের সহিত বলিলেন-প্হায়!। তাহার কি হইল। 

আমি মনে করিয়াছিলাম তিনি আপনার সহিত গিয়া- 

ছেন 1১ তৎপরে তিনি “হা ভ্রাত্তঃ তুমি কোণায় গেলে, 

ভান্স। আমার কি হইল,” ইত্যাদি কাঁতর উক্কিতে বিলাপ 

করিতে লাগিলেন । তাহার স্বাভাবিক কাতরতা এবং 

ক্রন্দন শুনিয়া সকলেই আস্তুগান করিলেন যে গোবিন্দ 

রামান্জ সন্ধ কিছুই জানে না। বোধ হন ঠিনি 
অধিক বাত্রে বনের মধ্যে যাইয়া কোন হিংশ্রক জন্কর 

হস্তে প্রাণহ্ঠাগ করিয়াছেন । তৎপন্ধে যাদব শিষ্য 

গন্তব্য পথে অগ্রপর হইলেন। 

কথিত আছে, একদিন যাদব সশিষ্ গঞ্গান্ান করিতে 

যাইলেন ; গোবন্দও তাহাদের সঙ্গে বাইপেন । যখন 

গোবিন্দ মান করিয়া উঠ্ঠবেন, তখন দেখিলেন ষে একটি 

শিবলিঙ্গ তাহার হস্তে সংবুক্ত রহিগাছে। ততক্ষণাৎ 

তিনি যা্রবপ্রকাশ ও শিব্যগণকে তাহ! দেখাইয়। জিজ্ঞাসা 

করিলেন “ইহার অর্থ কি?” যাদব ও তাহার শিষ্যগণ 

তদুষ্টে অত্যন্ত আশ্চ্যাঁন্বত হইলেন এবং বপিলেন, 

পতুমিই ধন্য, তোমারই যথার্থ গঙ্গান্নান হইয়াছে। ভগ- 

বান গঙ্গাধর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এনব্ধপ 
ভাগ্য মহজে কাহারও হয় না)” যাহা হউক, এই দিন 

হইতেই গোবিন্দকে সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে |. 

লাগিলেন । 

কিছুদিন পরে তীহারা তীর্থযাত্রা শেষ করিয়। কাঞ্চী 

নগরে প্রশ্যাগমন করিলেন । পথিমধ্যে গোবিন্দ সেই 

পিঙ্গ স্থাপন করিবার উপযুক্ত স্থান অন্বেবণ করিবার জন্য 

যাদবের অনুমতি লইয়া! পশ্চাতে রহিয়। গেলেন । 

যাদবপ্রকাশ এবং তাহার শিষ্যগণ কাধটীনগরে 

ফিরিয়া আপিয়৷ রামান্থুজকে দেখিয়া বড়ই আশ্চপ্যারিত 

হইলেন এবং যখন ক্লানানুজের নিকট সকল বৃত্তান্ত অব- 

গত হইলেন, শুখন ভাবিলেন রামানুঞ্গ সাধারণ ব্যক্তি 

নন। যাঁদব্প্রকাশ রামানুঞ্জকে সম্বোধন কৰিয়। বলিলেন 

“বৎস, আমর! মনে করিয়াছিলাম যে তুমি হিং জহুর 

হস্তে পড়িয়। জীবলীল। সম্বরণ করিয়াছ। যাহা হউক 

তোমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পরম স্থখী হইলাম । তৎপরে 

রামাঙ্গজ যাদব প্রকাশের মঠে পুর্ববৎ ঘোগদান করিতে 

লাগিলেন ) | 

এই সময় দাক্ষিণাভে) যমুনাচাধ্য অসাধারণ পাঙডত্য 

স্রীরামানজ স্বামী 
উড ৪৮ একস ারহচ, জা ৪৮০৮৯ ৩ 

১৩) 

সহকারে বৈষ্বধর্শ প্রচার করিকেছিলেন । তিনি 

রামান্থজ ও বাদবপ্রকাশ সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া ভাবি- 

লেন যে রামানুজের ন্যায় ব্যক্তি দ্বারাই বৈষঃবধঙ্ম 

প্রচারের বিশেষ স্ুবিধ। হইবে) হুতরাং সত্বর তাহার 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! তাহাকে বৈষণবধন্্ম বিশেষ ভাবে 
শিক্ষ। দেওয়| কর্ব্য। ঠিনি সশিষ্য কার্চীনগরাভি মুখে 
যাত্রা! করিলেন । কাঞ্চীনগরে তিরুকাছি নম্বী বা! কা্কী- 
পূর্ণ নামক তীহার এক প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি, 

বমুনাচার্য্যের আগমনবার্ড। অবগত হইয়। কাঞ্ধীনিবানী 

কতিপয় বিশিঞ্ ভদ্রলোকের মহত তাহার অন্রথনার 

জন্য অগ্রসর হইলেন। ততৎপরে নকণে মিলিত হুইয়। . 

বরদরাগ দেবের মন্দিরে গমন করিলেন। 

বরদরাজ-দেবের পুজা! লমাপন করিয়! যখন যমুন।- 

চার্য্য মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিশেন তখন একদল 
লোকের প্রতি তাঠার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দ্রিজ্ঞাস। 
করিলেন “উহার! কে 1” নন্বী বলিলেন “সন্গানী যাদৰ 

প্রকাশ ও ভাহার শিশ্যগণ |” এই কথ। অবগত হুইয়! 

তিনি অত্যন্ত আনন্বিত হইলেন এবং বলিলেন “ই দলের 

মধ্যে সম্ভবতঃ রামানু ক ও আছেন ।” নম্বী উত্তর করি- 

লেন “হা দেব, এ্রদদলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘাঙ্গ 
ব্যক্তিই রামানুঞ্জ।” যমুন।চারধ্য সেই গৌরাঙ্গ মুক্তি 

প্রতি একছৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পু 
কিছু দিন পরে যমুনাচার্যয শ্রীরঙ্গমে প্রত্য(গমন করি, 

লেন। কিন্তু দে সময় রামান্থজের সহিত স্বতঃপ্রব 

হইয়া সাক্ষাৎ করা বা তাহাকে ডাকিয়া! পাঠান যুক্তি- 

সঙ্গত বিক্চেনা করিলেন না । 

প্রবাদ আছে যে, যমুনাগার্ষযযের কার্ধী ত্যাগ করি- 

বার কিছুদিন পরে--সেহ প্রদেশের রাজার কন্যাকে 

স্রহ্গরাক্ষন নামক ভূতে অধিকার করে। রাজা নান। 

স্থান হইভে বিখ্যাত বোজ। আনাইলেন কিন্কু কেহই 

কিছু করিতে পারিলেন না । এক ধিন একজন রাক্স- 

আমাত্য ধলিলেন যে, যদি যাদবপ্রকাশের ন্যায় সন্ন্যাসী 

একবার রাজবাটীতে পদার্পন করেন তাহ হইলে হঙ্গ, 

রাক্ষন তংক্ষণ/ৎ পল|য়ন করিবে । এই কথা শুনিমা 

রাজা সশিষ্য যাদবপ্রকাশকে নিমন্ত্রণ করিয়। পাঠা- 

ইলেন। যাদবপ্রকাশ সন্দেশ শাহককে বলিলেন--“য্দি 

এ ব্রদ্দঝাঞকদ এতাদ্বশ ক্ষমতাবান বে তাহাকে দুবীভূত 
করিবার জন্য আমার উপস্থিতি আবশ্যক বিবেচিত 

হয়, তাহ। হইলে তুমি ফিরিয়া গিয়। আমাগ নাম করিয়া 
ব্রহ্ম" ।৮'নকে বল, যেন সে রাঝ্কন্যাকে পরিত্যাগ কবিয়। 

এ অধ: হইতে পলায়ন করে ।” দুত-যুখে এই কথা 

শুনিয়। ব্র্গরাক্ষনা বললেন--ণযর্দি ধাদবপ্রকাশ 

সত্যসত্যই আমার ভয়ে ভীত্ত হই! থাকেন, তবে 



রাক্ষসের এইরূপ স্পর্ধা ও অপমানস্থচক বাক্য শনির 

বাদবপ্রকাশ ক্রোধে অন্ধবৎ হইয়! সশিষ্য রাঁজভবনে 
উপস্থিত হইলেন এবং সর্বসনক্ষে মন্ত্রোচারণ করিতে 

করিতে ব্রহ্মরাক্ষসাঞ্রিত রাজকন্যার প্রতি ধাবমান 

ভইলেন। রাজকন্যা তাহার প্রতি পদ প্রদারণ করিয়। 
উত্তেঞ্জিত ভাৰে চীৎকার করিয়া উঠিল-_-“অরে মুড! 

তুই এ সামান্য মন্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে দূর করিতে 

ইচ্ছা করিয়াছিস্। তোর এ মন্ত্র আমি বিশেষরূণপে 

অবগত আছি। তাহা এই। তুই মযুয়ের ন্যায় হুত- 

ৰীর্যা, কাষ্ঠথণ্ডের ন্যায় মূর্খ। তুই তোর পুর্ব জন্ম 
সম্বন্ধে কি জানিস আর আমার বিষয়ই বা কি জানিন্, 

সর্বজন সমক্ষে উহ! বিকৃত কর্ ।* . 
এই কথা গুনিয়! খাদবপ্রকাশ লজ্জার অধোঁবদন 

হইয়া! রুহিলেন। তৎপরে যাদবপ্রক্াশ ব্রহ্ষরাক্ষসকে 

সম্বোধন ক্ষরিয়া বলিলেন প্তুমি হয় ত সর্ববজ্ত যর্ব- 

বিদ্যাবিশারদ হইতে পার; আচ্ছা, তুমিই কেন 

আমাদের উভয়ের পূর্ব্ব-জন্ম-কথ। সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ 

করন!? ব্রহ্গরাক্ষদ বলিল-_“পূর্ববজন্মে তুই জন্ত- 

বিশেষরূপে মহছ্রাতস্তক হুদে বাস করিতিস্। তথায় 

তীর্থবাত্রী কতিপয় পরষ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের উচ্ছি- 

ষ্টার ভক্ষণ করিয়া! ইহ জন্মে ব্রাঙ্গণত্ব ও প্রন্গাৰিদ্যা লাভ 

করিয়াছিস। আমি পুর্বে উচ্চ ব্রাহ্গণ-কুলে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলাম ) যোগসাধনার নিরম ভঙ্গ করা অপরাধে 
্রচ্মরাক্ষদ হইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়৷ পুর্ববস্থতি নষ্ট হয় 
নাই ।৮ তৎপরে ষাদবপ্রকাশ বলিলেন--”সে ধাহাই 

হউক, এখানে এমন কি কেহ উপস্থিত আছেন-_যহার 

আজ্ঞায় তুমি রাজকুন্যাকে পরিত্যাগ করিতে পার ?” 
রাজকন্যা তখন রামানুজের নিকট যাইয়া! তাহার চরণে, 

নিপতিত কইয়। বণিলেন “যদ্বি এই মহাপুরুষ আজ্ঞ। 

২১ কলস, ৪র্ঘ ভাগ 

এদিকে বমুনাচাধ্য ক্রমে জীবনেক্স সীমান্তে উপস্থিত 

হইতে লাগিলেন । তাহার এক চিন্তা উপস্থিত্ত হইল 

ষে তাহার মৃত্যুর পর কে তাহার স্থান অধিকার করিবার 

উপযুক্ত হইবে-_কাহার স্বমন্ধে তিনি সেই গুরুভার অর্পণ 
করিয়৷ মরক্গত হইতে অবসর গ্রহথ করিবেন? তিনি 

মনে মনে ৰলিলেন-_-হায়! যদি যাদবপ্রকাশ হইতে 

রামানুজকে হ্বতস্ত্র করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহ! হইলে 

তাতার স্বন্ধে এই গুরুভার চাপাইন্স। নিশ্চিন্ত হইতে 

পারিভাম। হে বরদরাঞ্জ, হে দেব, আমার এই শুভ- 

সংঘটন করাইয়। দিন আমি রামানুজকে ভিক্ষা মাগি- 

তেছি। ৃ 

ভক্তের অন্তরের কথা ভগবান সর্বদাই রক্ষ/ করেন। 

শীপ্বই তাহার রামান্থজলাঁভের পথ পরিষ্কার হইল। 
এক দিবস যা'মবগ্রকাশ বৃহদারণ্াক উপনিষৎ হইতে 

“সর্বং খবিদং ব্রহ্ধ'”* “নেহ নানাজ্ কিঞ্চন» বাক্যের 

ব্যাগ্যা করিতে করিতে বলিলেন যে অনৈত মতই শ্রেশ্ব, 
কারণ ইহা! ঈশ্বরের প্ররূত অস্তিত্ব নির্ধারথ করে। 
রামান্ুজ এই বাক্য স্বীকার না করিয়া বিশিষ্টাদবৈত 

মতের প্রাধান্য জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে বাঁদবপ্রকাশ 

অত্যন্ত ক্রন্ধ হইয়! রামানুজকে বলিলেন, “তুমি আবার 
আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছ ? আমর নিকট আর 

"তোমার শিক্ষা হইতে পারে না। ষেকেহ তোমাকে 

ভাল শিক্ষ/ দিতে পারেন তুমি এখনই তাহার নিকট 
গমন কর।” রামানুজ্ধ সানন্দ মনে গ্রহে প্রত্যাগমন 

করিয়া শ্বীয় জননীকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। 

তাহার মাতা বলিলেন, “ভাল ন্ৎস, যাদ্ববপ্রকাশের নিকট 

| তুমি যথেষ্ট বেদান্ত শিক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে ব্রদরাজ 

দেবের প্রিয় ভক্ত পণ্ডিত কাধীপুর্ণের নিকট গমন কর। 

চিনি তোষাঁকে তোমার ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা 

উপদেশ দ্বিবেন সেই মত কার্যা করিবে ।” তৎপরে 

করেন, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া! | মাতৃ-আদেশ অনুসারে রামান্জ নম্বীক্প নিকট উপস্থিত 

যাইব 1” *যাদবপ্রকাশের অনুরোধে রামানুত্ব ব্রঙ্গ- 

রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন । তখন 

ব্রহ্মরাক্ষম বলিল “প্রভূ, আপনার আদেশ শিরোধার্য) ; 

তবে অংপনি একবার আমার এই অপবিত্র মন্তকে পদ- 

স্থাপন করিয়া আমার মুক্তিপথ পরিফার করিয়া দিন।” 
রামানুজ তাহাই রুরিলেন। অতঃপর রাজকন্যা সুস্থ 

ভইলে রাজ! কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বসে 
এই মছাপুরুষই তোমাকে এক্সরাক্ষসের হস্ত হইতে 
রক্ষা করিয়াছেন, ইহার পদধুলি গ্রহণ কর (৮ তৎপরে 
র্াজ। রামানুজকে রখোপবুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতে 
ইচ্ছা করিলে তিনি তৎগ্রহণে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিরা 
যাদবপ্রকাঁশ ও অন্যান্য শিধাগণ সমভিব্যাহারে মঠাভি- 
সুখে বাতা করিগেন। 

হইয়া উপবেশ প্রার্থনা! করিলেন। নম্বী বলিলেন, ভগবান 

বরদরাজ তোম। কর্তৃক আনীত কুপঙ্গল বড় ভাঁলবাসেন। 
তুমি পুর্বববৎ তাহাক এরূপ অল দ্বারা সন্তষ্ট কর। 
তদবধি রামানু্ন পুঝরাম্ন আনন্দের সহিত পূর্ব কাধ্যে 

ব্রতী হইলেন। . 
অল্পপ্িন পরে যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের 

বিচ্ছেদ এবং তাহার বরদরাজ দেবের সেবায় পুননিযুক্ত 
হওয়ার কথ বৃদ্ধ বমুনাচার্যের নিকট পৌঁছিল। এই 
কথা শুনিয়া রমুনাচার্যের আনন্দের সীম! রহিল না। 
তিনি তাহার প্রধান শিষা মহাপুর্ণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন “বৎস ! ভগবানের ইচ্ছ! পুর্ণ হইয়াছে। তুমি 
এই দ্ণডেই কা বাঅ। কৃৰির। রামানুজকে আ্বাষার নিকট 
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আনয়ন কর ৷” অহাপুর্ণ গুরুধাক্য শিরোধাধ্য করিয়! 

কাঞ্চী অভিমুখে নাত করিলেন । 

মহাপুর্ণ কাঞ্চীতে পৌছিয়। কার্ধীপূর্ণকে সকল কথা 

জ্ঞাপন করিলেন। নম্ী তাহাকে যে পথ দিয়! রামানুজ 

গ্রতিধিন বরদরাজের ০দঝার জন্য জলপুর্ণ কুস্ত আনয়ন 

করিতেন, সেই পথ দেখাইয়া দিলেন এবং তথায় অপেক্ষ। 

করিতে বলিপেন। তিনি আরও বলিয়া দিলেন যে 

তিনি যেন তথার অবস্থান কালে বমুনাচাধ/কৃত বরদরাজ 

দেবের স্তোত্র পাঠ করিতে থাকেন। মহাপুর্ণ নথ্বীর 

আদেশ মত কার্ধ্য করিলেন । যখন তিনি *স্বান্তাবিকা” * 

ইত্যাদি একাদশ প্লোকে উপনীত হইলেন, তখন দেখিতে 

পাইলেন রামানুজ জলপূর্ণ কুস্ত স্কন্ধ কবিরা মন্দিরাভিমুখে 

গমন করিতেছেন । এহ স্তোত্রটি রামান্ুজের এত ভাল 

লাগিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় দঈ)ড়াইয়া৷ পড়িলেন 

এবং মহাপুর্ণকে জিজ্ঞাস করিলেন, “এই মন্ত্রটি কাহার 

রচিত এবং কোন্ মহাপুরুষ দ্বার গীত হইয়াছিল ?”” 

মহাপূর্ণ বলিলেন, কীরগম-নিবাসী বমুনাচার্ধ্যনামক 

জনৈক সন্ন্যাসী এই স্তোত্রটি রচন। করিয়াছেন এবং 

তিনিই ইহার গাক্ষক |” বামালুজ বলিলেন, “মামি কি 

সেই সাধু সন্ন্যাসীর লাক্ষাৎ্, পাইতে পারি ?” মহাপুর্ণ 

উত্তর করিলেন, “হা অতি সহ । আমি আপনাকে 

সাহার নিকট লইয়। বাইতে পারি ।” এই কথা শুনিয়! 

রামানুজ বলিলেন, “তবে আপনি অনুগ্রহপূর্বাক একটু 

অপেক্ষ। করুন আমি মন্দিরে এই জলকুণ্তটি দির! আপি ।” 

ম্কাপূর্ণ বলিলেন, “তাহাই হউক” । তৎপরে রামান্্জ 

ভ্রতপনে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বরদরাজের 

নিকট অনুমতি ভিক্ষ। কুরিয়। কা্ধীপূর্ণের নিকট উপস্থিত 

হুইলেন। কাক্ধী পূর্ণ তাহার অভিপ্রায় অবগত হয়! 

বলিলেন, *শ্রিকতম রামান্জ, তোমার শ্রীরগম'যাত্রার 

কথা। অবগত হই আমি যারপর নাই প্রীত হইলাম । 

ক্ষারণ তুমি ধীহার নিকট যাইতেছ সেই মহাপুরুষ 
যমুনা- 

চারধ্য আমার এবং মহাপুর্ণের গুরু ও ধর্মপিত|। ইহার 

পর রামানুজ কার্ষীপুর্ণের নিক বিদায় গ্রহণ করিয়া 

মহাপূর্ণের সহিত শ্রীর্দন যাঝা! করিলেন । 

রঙ্গালয় ও দেশোন্ততি । 

(প্রীক্ষেমেন্্র নাগ ঠাকুর বি-এস.সি ) 

আজ আমাদের সম্মুখে জীবনমরণের সমস্যা 

পক প্ী পামপাশীস্পীশ পাপী & 

* এই একাদশ ক্লোকের অর্থ এই প্রকার--হে ব্রদ্ধ_ব্গ।, 

শিব এবং ইন্ত্র তোমার মহ্মা-সাগরের বিন্ুুমাজ। তোমার 

মর্জায্ত। এবং অনন্তত্থ কেহই অস্বীকার করিতে পারে ন1। 

রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি ১৫ 

আসিয়া উপন্থিত হইয়ছে। আজ আমাদের 

দেখিতে হইবে যে, আমরা জীবনের পথে--উমতির 

পথে যাইতেছি অথবা! মরণের পথে- ধ্বংসের পথে 

যাইতেছি। 

চস 

কতক্ষণ বোঝা যায়'যে মন্ুয্যদেহে জীবন 

আছে ?- যতক্ষণ সে মরণের সহিত যুদ্ধ করিতে 

পারে। কতক্ষণ বোঝা যায় একট। দেশের জীবন 

আছে ?--যতক্ষণ সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাড়াইবার 

মত সাহস ও স্বাধীনত৷ রাখে । আজ আমাদের 

কোন্ অবস্থা উপস্থিত ? 

আমরা দেশের উন্নতি করিতে বদ্ধপরিকর 

হইয়াছি। কিন্ত্র দেশের উন্নতি করিবার উপকরণ 

কি বিলানলাস্য, নাট্যকলা, নৃত্যলীল! $-ষে 

দেশের অসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুগ্রাসে পড়ি- 

তেছে--যে দেশে নরনারীর ক্রন্দনে ও হুঃখের 

গুরুভারে আকাশ এবং সর্ববংসহ! ধরণীও কাপিয়া 

উঠিতেছে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ষে দেশের নিত্য 

সহচর, সে দেশকে উঠাইবার অব্যর্থ উপায় কি 

রঙ্গালয়ে অভিনয়দর্শন ? এখন কি আমাদের 

আমোদ করিবার সময়,--বিলাসে কাণন্সেপ করি - 

বার সময় ৭ মহাজ্মা। ম্যাটসিনি যখন বিদ্যালয়ের 

ছাত্র ছিলেন তখন হইতেই শোকপরিচ্দরদ ধারণ 

করিতেন। জিত্ভাসা করিলে বলিতেন, যে দেশের 

এত দুরবস্থা সে দেশে বিলাসিতা সাজে ন। 

ইতালীর তদানীন্তন কালের অবস্থা হইতে আমাদের 

অবস্থা আরও কত শোচনীয় । আর আমর! কিনা 

শোকসন্তগ্ত হইবার পরিবর্তে বিলাসিতায় মগ্র-_ 

দ্রীনের দুঃখে ব্যথিত হইবার পরিবর্তে রঙ্গাসয়ের 

দ্ণ্য আমোদে প্রমত্ত। রঙ্গালয়ের নুতালাস্য কি 

শোকসন্তপগ্ত মানুষের হৃদয়ে শান্তি প্রদানের জন্য 

প্রবর্তিত হইয়াছে--না তরলমতি লোকদের অন্তরে 

চাঞ্চল্য ও অশাস্কিবদ্ধনের জন্য প্রবর্তিত হইয়াছে ? 

কোনও যুগে কোনও সম্প্রদায় বা জাতিই নৃত্য বা 

অভিনয় দ্বারা জগতে উন্নতিলাভ করিতে বা চরিত্তর- 

বান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই। 

যে যুগে যে জাতিই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তীহারা 

সকলেই এই সকল কার্য্য হইতে বহুদূরে অবস্থান 

করিয়াছেন। তাহার জানিতেন যে রঙ্গালয়ের 

অভিনয় মানুষের মনকে বিপধথেই লইয়া, যাইতে 
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সহয়তা করে_--কখনই ধশ্রের দিকে টানিয়া 
আনিতে পারে না কারণ চিন্তচাঞ্চল্যকারী স্থপ্রচুর 
নৃত্যগীতবাদ্য শুনিয়া, বিলাসলাস্য,. চটুলহাসা দর্শন 
করের সাধারণতঃ কেহই অন্বেষণ করিতে বা জ্মরণ 

রাখিতে দৌড়াইবে না যৈ, সেই সকল নৃত্যগীতের 
মধ্যে কোথায় ধর্ষের কোন্ উপদেশ-দেওয়' 

হইযাছে । পঙ্কের মধ্যে রত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু 

স্হুক্ষরষত্ব বিনা কি তাছা উদ্ধার কর! যায় ? দুঃখের . 

বিষয়, সাধারণ লোকে তত যত্বু ও দৈধ্য 
₹ইংত পারে না; ফলে তাহাদের পঙ্ক মাংখয়া 

মলিন হওয়াই সার হয়। 

মহাপুরুষদের জীবনী পাঠে আমরা জানিতে 

পারি ষে, তীহার্দের উপদেশ শ্রবণ ও পাঠ করিয়া 

সহজ সহত্ম পাপী স্থুপথে প্রত্যাগমন করিয়াছে। 

কিন্তু না্্যমঞ্চে সেই মহাপুরুষগণেরই জীবনীর 
অভিনয় দেখিয়, তাহাদের সেই সকল উপদেশ- 

বাণীই রঙ্গমঞ্চ হইতে শুনিয়া, কেহ ধন্শপরায়ণ 

হইয়াছেন বলিয়া শোন! যায় নাই--ধম্মপরায়ণ 

হওয়া ত দুরের কথা ধণ্মের স্থায়ীভাব কাহারও 

হৃদয়ে জাগরূক হয় কি ন। সন্দেহ । দর্শকগণের কথা 

তদুরের কথা, যে সফল অভিনেতা সেই সকল 

মহাপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করেন-_ অভিনয় (সৌক- 

ধ্যার্থ ক্রমাগত সেই সকল মহাপুরুষগণের বাণী 

তত্ত বোধিনী পত্রিকা 
পা পাশ সস পি ০ 

২১ কল্প, ৪র্থভাগ 

যে “অভিনয় করা*র অর্থই ফাড়াইয়াছে “ভগ্তামী 

করা” কাহারও ভগ্তামী আমর] বুঝিতে পারিলে 

অবভ্ববাভরে বলি “লোকটা ত বেশ অভিনয় করে ।” 

এত গভীররূপে মিথ্যার ভিত্তির উপর দীড়াইয়া 

আছে যে বিষ্ভা, তাহা কি কখন মানুষের মনে সত্োর 

জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে পারে ? ন্তরাং অভিনয় 

দর্শন করিয়া! যদি কেহ ধর্মভাবাপন্ন না হয়-_-ধদি 

কাহারও মনে স্থায়ীকপে দয়াদাক্গিণাবীরত্থাি 

সন্তাবসমূহ অঙ্কিত না হয় তাহাতে আশ্চর্যয হইবার 

কিআছে? যেমন নকল সাধুর অভিনয় দর্শনে 

কেহ ধন্মপ্রায়ণ হয় না, তেমনি রঙ্গালয়ের ভগ 

বীরগণের বীরত্বে বিমোহিত হইয়াও কেহই কখন 

যুদ্ধে আত্মবিসর্জন করে নাই । অভিনয়দর্শন সমর্থ- 

নের জন্য অনেকে বলেন যে তাহারা ভাল কার্জে উৎ- 
সাহু পাইবার জন্য রঙ্গালয়ে যান। এই সকল শ্রেণীর 
লোককে জিজ্াসা করি, দেশধিদেশে যত মহগুলোক 
জন্মিয়াছেন তাঙ্ছাদিগের ভিতর কি এমন একজনও 

আছেন যিনি অভিনয় দেখিয়া মঙ্গলকাধ্যে আন্ম- 

নিয়োগে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন ? বর্তমান ভারতেরই 
কথ! দেখা যাকৃ। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি 

দেনেন্দ্রনাথ, ব্রঙ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হইতে পরমহংস 

রামকৃষ্ণ স্বামীবিবেকানন্দ,মহাত্মা গান্ধী, বিদ্যাসাগর, 

ক্টন্থ করিলেও তীহাদেরও ত কোনই পরিবর্তন | দেশবন্ধু চিত্তরপ্তন, আলি ভ্রাতৃঘয়প্রমুখ কেহ কি অভি- 
দেখ) যায় না। কিরূপেই বা হইবে ? অভিনয়- নয় দেখিয়া তবে স্বদেশের মঙ্গল করিতে প্রণোদিত 

বিদ্যাই যে মিথ্যার ভিত্তির উপর স্থাপিত | পৃথিবীর | হইয়াছিলেন ? অভিনয়দর্শনে চিত্ত যেরূপ চঞ্চল হয় 
সকল, বিদ্যা, সকল ঞ্জানই সত্যের উপর স্থাপিত-- ; তাহাতে কি দেশের কোনও মঙ্গল করিবার আশা 

কবি, লেখক বা বৈজ্ঞানিক যাহা তাহার সন্ত মনের | থাকে ? আজ কত বশুসর অভিনয় হইয়া আসিতেছে 

ভাব তাহাই সাধারণতঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন--- ৷ __তাহাদের সহস্র সহত্ম দর্শক বা অভিনেতার মধ্যে 

অন্ততঃ লোকে তাহাদের রচনাবলীর মতকেই | কি একজনও ভিনয়দর্শনের ফলে মঙ্গলকাধে; 

তাহাদের মনের সত্যনাব. ধরিয়! লইয়া তদনুষায়ী | নিযুক্ত হইয়াছেন ? অভিনয় দেখিয়া কি কেহ সৎ- 

সমালোচনা করে, কিন্তু বেচারী অধিনেতার বেলায়! কন্মে মন দিতে গিয়াছেন ?--ক্রমাগত মিথ্যার 
সবই বিপরীত ॥ অভিনেতা যতই নিজের প্রকৃত | মধ্যে থাকিয়া কি সগকম্ত্ করিবার সাহস ও ইচ্ছা! 

ভাবকে- লুকাইয়! মিথ্যাভাব ফুট।ইয়া তুলিতে | অর্জন করা যায়? মিথ্যার অবিরত. আঘাতে কি. 

পারিবেন ততই লোকের প্রশংসা! পাইবেন--ভাহার | সৎকম্ঘের বা সত্যের মেরুদণ্ড স্থির রাখ যায় ? 

সত্য প্রকৃতি প্রকাশ পাইলেই বরং অপবশের ভাগী 

হইবেন। 

ভনেকে গাবার বলেন তাহার শিক্ষালাভের 

সকল বিদ্যাশিক্ষার্থই সত্যের পুজ! | জন্য--'উপদেশ পাইবার উদ্দেশ্যে অভিনয় দেখিতে 

করেন, একমাত্র অনিনয়বিদ্যাশিক্ষার্থীকেই মিথ্যার ; যানু। ইহাদের স্বীয় মনকে প্রবোধ দিবার পন্থা 
পদতলে গাপনারে বলি. দিতে হয়। এমন কি ; আবিষ্কার করিবার শক্তি দেখিলে স্তস্তিত হইতে 



হয়। ইহার! ঘিন! পয়সায় শিক্ষালাতের জন্য 

মহামহোপাধ্যায় ব৷ এল্ এল্ ডি পশণ্ডিতগণের বাড়ী 

যান না__বিন। পয়সায় উপদেশ পাইবার উদ্দেশ্যে 

নিয়মিত কোন ধন্মসভাদ্দিতে যান না, অথচ পয়স। 

খরচ করিয়! সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া মহামুল্য 

স্বা্ের মুলে কুঠারাঘাত করিয়। রঙ্গালয়ে 

উপদেশ ও শিক্ষা! পাইবার জন্/ গিয়া থাকেন! ! 

ইহ। অপেক্ষা আন্ম প্রতারণা আর কি হইতে পারে ? 

বন্ধুগণ , ভাবের ঘরে চুরি করিও না। ঠিক করিয়। 

বল দেখি, তোমরা কি উপদেশ লইতে রঙ্গালযে 

যাও? কি উপদেশ লইয়া ধরে ফিরিয়। আইস ? 

আজ বদি রঙ্গ]লয় হইতে অভিনেত্রীগণকে অপসা- 

রি কর! যায় তখনই তোমাদের কথার লত্যানত্যের 

প্রমাণ হইয়া যায়। 

এই সকল ব্যক্তি রঙ্গালয়ে শিক্ষা করিতে বায় 

বটে-কিন্কধ তাহ। ধন ব। কণ্ম শিক্ষা নহে কিন্তু 

লালসাশিক্ষ। । রঙ্গালয়েই অনেক নিক্ষলঙ্ক যুবকের 

লাম্পট্যবিদ্যায় প্রথম হাতেখড়ি হয়; রঙ্গালয়ের 

সাহাযষেই অনেক যুবকের ধ্বংসের পথ প্রথম 

উচ্ুন্ত হয়। এই সকল যুবক সমজসংস্কার করি- 

বার ইচ্ছায় সমাজের দোষ দেখিতে পয়সা খরচ 

করিয়া রঙ্গালয়ে যান, কিন্তু অবশেষে নিজেরাই 

সেই সকল পাপে জড়াইয়৷ যান। ইহীর্ঈগকে 

জিওাস। করি, সমাজসংক্কার করিবার পুর্বে কি 

নিজের সংস্কার করিলে ভাল হয় না? আজ যদি 

নাট্যশালার সহল্স সহতআ্ম ভক্ত সমাজসংস্কারের 

পূর্বেষ নিজের সংস্কার করিতেন তাহা হইলেই ত 

সমাজনংস্কার আপন! হইতেই হইয়। বাইত। তাহ 

হইলে সমাজসংস্কারের জন্য কি আর রঙ্গালয়ে 

বাইতে হয়? আর এক কথা, অভিনয়দশনে কি 

সত্যই সমাজসংস্কার হয়? তাহ! যদি হইত, তাহ! 

হইলে আজ আর অস্পৃশ্যত। থাকিত না-_তাহা 

হইলে আঞ্জ আর পণপ্রথ। থাকিত না-সতাহা হইলে 

এখনও আমাদের দেশে শতবিধ অনাচার কদাচার 

থাকিত না। এত বগুসরের মধ্যে মাত্র কয়েকটা 

স্কার অভিনয়ের দ্বারা হইয়াছে বলিলেও বল। 

বায়; বথ! £-- বহুবিবাহ প্রথা দূর এবং নীলের 

জত্যাচার বারণ । যদিও ইহাদের কতটা যে 

অভিনয় দেখিয়। এবং কতটাই ব1 পারিপার্থিক 
র . 

৯ 

প্রভাবে হইয়াছে, তাহা বল! শক্ত। ব্রাক্মলমাজের 
অভ্যুত্থান, একপত্বীক ইংরাজগণের আদর্শ প্রভৃতি 
পারিপার্থিক প্রভাবই যে বহুবিবাহ প্রথ! দূর হওয়ার 
একটা প্রধান কারণ তাহা বোধ হয় অস্বীকার কর! 
বায় না। সেইরূপ নীলকরগণের অকধিত অত্যা- 
চারাদির পারিপার্খ্বক প্রভাব যে নীলের অত্যাচারে 
বাধ দিবার এক প্রধান কারণ তাহাও বোধ হয় 
অস্বীকার কর! যায় না; কারণ প্রধানতঃ কৃধকগণই 
এই অত্য।চারের বিরুদ্ধে উঠিযাছিল এবং বোধ হয় 
নিঃসন্দেহেই বল। যায় যে তাহাদের অধিক!ংশই 
রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন ত দুরের কথা, সম্ভবতঃ 
বিলাতা ধরণের রঙ্গালয়ের নামও শোনে নাই॥। 

কাজেই যে সকল যুবক সমাজপংস্কারের 
উদ্দেশ্যে রঙ্গালয়ে যাইতেছেন বলিয়! আত্মসমর্থন 
করেন আমরা ঠাহার্দিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছি 
যে, বন্ধুগণ, সময় থাকিতে সাবধান হও। পাপের 
পথ মতি পিচ্ছিল--.একবার পড়িলে আর উঠিবার 
প্রায় সম্ভাবনাই থাকে না। আত্মপ্রতারণ ছাড় । 
“পাপকে দ্বণা কর কিন্তু পাপীকে করিও না,» 
এই সূত্র ধরিয়া! পাপীর সংদর্গ করিতে ছুটিও না। 
আটের জন্য আর্ট প্রস্তুতি মোহময় কথায় ভুলিও 
না। সমাজের যেসকল দোষ তোমার অচ্গাত 
ব৷ প্রচ্ছন্ন আছে তাহার প্রত্যেকটাই যে তোমার 
জানিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সকল 
পাপ, সকল দোব--সকলের দেখিবার উপযুক্ত 
নছে। সকল রোগ সকলের দূর করিবার চেষ্ট! 
কর! সাধ্যায়ত্ত নহে। (ধিনি রোগ দূরীকরণরূপ 
মহুণ্কাধ্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তিনিই সেই 

সকল রোগ দেখিবার উপযুক্ত । কুষ্ঠচিকিতদক 
উপযুক্ত সতর্কতা! অবলম্বন করিতে জানেন বলিয়! 

কেবল তিনিই কুষ্ঠাক্রান্তের সংস্পর্শে আমিতে 
পারেন। কুষ্টাব্রান্ত ব্যক্তি রোগধাতনায় কং্ট.পাই- 
লেও যেমন বিশ্বশুদ্ধ লোকের তাহার কাছে যাইয়া! 
কুষটাক্রান্ত হওয়া সমাজের পক্ষে হিতকর নঞ্ে, 
সেইরূপ কেবল ধণ্মবলে বলীয়ান সথাজসংস্কারকই 
সমাজের পাপ দেখিতে ও তাহা দূর করিতে নিযুক্ত 
হইতে পারেন। সমাজের সকলেই সকল পাপের 
ছবি দেখিবার উপযুক্ত নহেন ; কারণ ধাহাদের তত 

ধর্দুবল নাই তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত. সতর্কতা ন! 



১৮” 

লইয়া কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে আসিয়। কুসঠ'ক্রান্ত 

হওয়ার ন্যায়, পাপীর সংস্পর্শে আ।সিয়। পাপীকে 
ংশোধন করিবার পরিবর্তে সেই পাপে ভুখিয়া 

প্লাওয়। কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নে । আর বাহাদের 

সেরূপ ধন্মবল তাছে তাহার! রঙ্গালয়ের মিথ্যা- 

দৃশ্যে সময় নষ্ট করেন ন।। তাহারা জানেন বে 

খভিনয় দেখিয়া কখনই অসুকম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

করিবার বল অর্ত্রন কর! যায় না বরং নৈতিক 

অবনতি হওয়াই সম্ভব । 
রঙ্গালয়ে পাপের ছবি মাস্ত্র দর্শন করিয়! যদি 

দর্শকগণের নৈতিক অবনতি হইতে পারে, তবে ইহা 

কি সজ্জব যে যাহারা অভিনয় করে তাহাদের 

নৈতিক অননতি হবে না? 
. আমাদের সভ্য জীবনে আমরা যথাসাধ্য যে 

পাপকে ' এড়াইয়! চলিবার চেষ্টা করি, অভিনয- 

কালে অশ্ডিনেতাগণকে সেই সকল পাপেরই দৃশ্য 

মিজ শরীরে ফুটাইয়। তুলিতে হয়। মানুষ পাপের 

অধীন হইয়া, রিপুর বশ হইয়া, জ্ঞান হারাইয়া যে 

সকল জজ্ভাকর অকার্য্য ফুকাধ্য করে--যে সকল 

কার্য নির্ভভ্ুন ঘরে একলা! স্মরণ করিতেও দ্বণা ও 
লজ্জাবোধ হয়--অভিনেতাগণকে সঙ্ঞানে জানিয়। 

শুনিয়াও সাধারণের সম্মূথে সেই সকল কার্য 

সম্পন্ন করিতে হয়--সেই সকল বাক্য উচ্চারণ 

করিতে হয়-_ইহা অপেল সঙ্ঞান মনুষ্যের পক্ষে 

আর হীনতর বৃত্তি কি হইতে পারে ? 

মানুষের প্রকৃতিই এই যে, কোনও কাজ, 

বিশেষতঃ মন্দ কাজ ( অবজ্ভাভরেও ) ক্রমাগত 

কবিতে করিতে তাহা তাহার স্বভাব হইয়। দাড়ায় । 

তথন (স' অভ্যাসবখেই অনিচ্ছাসত্বেও সামান্য 

ভাসাবধন হইলেই সেই এভ্যস্ত কুকাজ করিয়া 

বসে। 

বারংবার করিতে করিতেও যে অভিনেহার ৫নতি কক 

জীবনে একটুও ছাপ পড়ে না তাহা সম্ভব 
নহে। অভিনেত্রীগণের পক্ষেও ঠিক এই কথা 

প্রযুজ্য ॥ কিন্তু শাশ্চর্য্যের রিষয় এই, নৈতিক 

জীবনের অগ্লোগতির সম্ভাবনা! সন্থেও আজকাল 
আবার কেহ কেহ নটাশ্রেণীর দ্বার অভিনয় করা- 

ইয়। তুহট না হইয়া ভদ্রমহিলাগণকে এই পথে 

নাসাইয়া জাতীর জীবনকে ধ্বংসের পণ্রে লইয়। 

নাজেই এইরূপ হীনরুত্তি অভিনয়চ্ছলেও ! 

| তশ্ত বোধিনী পত্রিক! ২১ কম, $র্থ ভাগ 

যাইতে ও ভারতমহিলাদের সম্বন্ধে বিদেশীয়দের- 

অন্যায়! ও অসঙ্গত উক্তিকে সত্য বলিয়! প্রমাণ 

করিতে চাহিতেছেন ; কারণ অভিনয়ের দ্বার! যে 
নৈতিক অবনতি হওয়া সম্তব তাহা লামরা দেখিতে 
পাইতেছি। | 

ধাহারা বলেন, পুরুষ নটগণের ফি নৈতিক 
ক্ষতি হয় না--যত ক্ষতি কি নারীর বেলায় ? 

তাহাদের বলি, কে বলে পুরুষ নটগণের ক্ষতি, 
হয় না? কিন্তু পুরুষ বেশীর ভাগ বাহিরের কাজে, 

ব্যাপৃত থাকে বলিয়াই পুরুষের বেলায় তত ক্ষতি, 
হয় না যত ক্ষতি হয় গৃহলক্ষমী নারীর বেলায়। 

নারীর উপর জাতিগঠনের ভার। শিশুর উপর 
মাতার প্রভাব যত অধিক এমন আর কাহারও 
নহে। আবার মানুষের উপর শৈশবকালের কার্য্য- 
কলাপাদ্দির প্রভাব সর্ববাপেক্ষা আধক। মাতা 
যদি ধণ্মখলে চারত্রবলে বলীয়সী না হন তবে 

শিশুকে উত্তরক্ষালে যত ধর্ম্বেপদেশই দেওয়া হউক 
তাহার ধাণ্মিক হইবার সম্ভাবনা! অতি অল্লপ। সেই 

জন্যই প্রবাদ আছে যে, যেমন মা তার তেমনি 

ছেলে । অবশ্য মাত! সচরিত্র হইলেই যে সন্তান 
ছুশ্চরিত্র হইবে না আমরা তাহ। বলি না, কিন্তু 

পেরূপ সন্তান খুব ল্লপ। বে লোকের স্বভা- 

বতই মন্দের প্রত আকষণ থাকায় কখন কখন 

সেরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় ; কিন্তু চরিত্র মাতার 

সুচরিত্র পুত্রের উদ্াহরণই প্রচুর । কিন্ত ছুশ্চরিত্র 
মাতার স্ুচরিত্র পুত্রের বিষয় সহ্মে একটা পাওয়া 
যায় ত যথেষ্ট । 

যত্তজন পুরুষের চরিত্রের বল নাই, লাজ যদি 
আমাদের দেশে তঙতঞজন নারীরও চরিব্রবল ন! 

[ থাকত, তবে জাতিহিসাবে আমাদের নাম খণা পৃষ্ঠ 
শষ্ঠত্তে এতদিনে মুছিয়! যাইত! কিন্তু সৌভাগ্যের 
বিষয় আমাদের দেশ এখনও সে বিপদে পতিত 

হয় নাই--.এখনও আমাদের দেশের নারীগণের 

ধন্মীবল, চরিপ্রবল, পুলয অপেক্ষা! যথেষ্ট অধিক । 

সেই জন্যই গাজও এই দেগে অশিক্ষিত লোক 

ধশ্নের মহ্বিয়া বুঝে-সেই জন্যই আজও এ ক.তি 

অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় লুপ্ত হুইয়৷ যায় নাই, 
. দেশকে ধ্বংস হইতে রক্ষা! করিবার জন্যই: 

জামরা' সাবধান করিয়া দিতেছি যে; ভদ্রমহিলা" 
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৫: 

গণকে রঙ্গালয়ে নীমাইবার ফল অতি মন্দ ইভবে-_ 

ইহা দ্বারা দেশাক উশুসম্ের পথে লগা যাওয়া 

এ বিষায় পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিলে 

চলিবে না। পশ্চাত্যদেশ স্বাধীন আমাদের 

দেশ পরাধীন । স্বাবীনদেশে যে সকল কাজ 

চলিতে পারে, পনলাবীনদেশে তাহা চলিতে পারে 

না। স্বাধীনাদেশে কোনও বিষয়ের অপব্যবহার 

দেখিলেই তাহ। আঙ্ন করিয়া বন্ধ ক্ষর! যায়__ 

পরাধীনদেশে তাহ! কখনই সম্ভব নহে। দেশ 

ংসের পথে যাইজেও--সকলে তাহা বুঝিতে 
পারিলে ৪--ঃচ্ছ্রা +।রাল৯ স্বাধীন দেশের ন্যায় 

আইন কারয়া 'অধীনুদশের বিপদ ও পাপ দূর করা 

বায় না। তাহ" যদি সম্ভব হইত তবে জাতি-বর্ণ- 

নির্বিশেষে সকলেই গাপত্তি করা সত্বেও, যে মদ 

আমাের দেশ.ক ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে 

তাহা কেন বঙ্গ কণা যাইতেছে না ? তবে কেন 

আজও এই দেশে অধ'ধ বাণজ্য চলিতেছে ? এই- 

রূপ শত শত উদাহমণ দেওয়া যায়। কিন্তু 

আমেরিক! স্বাধীন বলিধা দেশের মত হওয়া মাগ্রই 

মদ্যবিক্রয় বন্ধ হইল, জান্মানীতে অবাধ বাণিজ্য 

রহিত হইল। সেই জন্য আমরা বলিতেছি যে, 

যাহাতে সামান্য মাত্রও অনিষ্টের আশঙ্ক। আছে 

তাহ! পাশ্চাত্যের অনুকরণে এই পরাধান দেশে 

আনিলে দেশকে ধ্বংসের অভিমুখে লইয়া বাওয়। 

হইবে। আমাদের এই মজ| দেখি যে, যেগুলি 

০০০ 

হষ্টবে। 

পাশ্চাত্যগণের এসবব1দসল্মত গুণ আমরা সেগুলি | 

গ্রহণ করিবার ঠেষ্ট। করি না; কিন্তু যেগুলিতে 

মতভেদ আছে--যেওলিতে অনিষ্টের সম্ভাবনা 

আছে--যেগুলে জ্'দ স্থৃহরাং অনুকরণ করা 

সহজ, সেইগুলি এদশে আনার চেষ্টা করিয়া 

দেশকে সধবনাগের পথে অগ্রসর হইতে সাহাধ্য 

করি। বঙ্গদেশে রঙ্গালয়ের সূত্রপাত হইতে যাহারা 

ভাঙার নিয়মিত দর্শক হইয়! আসিতেছেন তাহারাও 

বলেন, “নটার কার্ম্য আমাদের দেশে কুলাঙ্গনা- 

গণের মধ্যে প্রসার না হওয়াই প্রার্থনীয় 1৮ 
ইহাদের সঞ্চলের মত ও বিবেকবুদ্ধির নিষেধ 

অআগ্রাহ) করিয়।ও কি ক্ষণস্থায়ী হ্থখের অথবা ক্ষণ- 

স্থায়ী য,শের লোভে দেশের চিরস্থায়ী একটী অম- 

বযাচস্তা ২৯. 
গা ৮ এপস, সর াআহতি. অত সে 

পাশ্চাত্যের নকল না-ই হইল। সাধে কিবলে 
আমাদের মন দ্বাসভ.বে পৃণ ? যে দেশের যুবক- 
গণের সম্মুখে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে-_ 
একজন সমস্য জীবন ধরিয়া বিনিদ্র হইয়৷ কাজ 
করিলেও যে দেশে কার্ষ্যের শেষ হয় না, সেই 

দেশের যুবকগণ এখন কিন! আমোদপ্রমোদে অর্থো- 
পাজ্জন করিতে চান ? যে দেশের উন্নতিকল্পে শত 
শত ধণ্গবীর কণ্মনবীরগণ স্বীয় শরীরের শেষ রক্তবিস্টু 
পধ্যন্ত দান করিয়! গিয়াছেন, সেই দেশের কশ্মাক্ষম 
যুবকগণ আজ কি না চান বিলাসের স্থকোমল 
শধ্যায় গা ঢালিয়! দিয়] রঙ্গালয়ে আস্ফালন করিয়!. 

দেশোদ্ধার করিতে ? দেশোদ্ধার করা কি 'এতই 
সহজ ? কেবল দেশনেতার স্বত্যুতে শোকযাত্রা 
করিলে হইবে না, শোকসভায় উপস্থিত হইয়। 
চোখের জলের বড় বড় ফেশটা! ফেলিলে হইবে 
ন], দেশনেতার মহণ্ড জীবনের অনুসরণ কর। 
অনুসন্ধান করিয়া দেখ, দেশনেতা যিনি, তিনি 
কখনই রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিয়া বা অিনয় 
করিয়া দেশসেবায় প্রবুদ্ধ হন নাই, কিন্ত দেশের 
সত্য দুঃখ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি ব্যথিত 
হইয়াছিলেন ; রঙ্গালয়ের অভিনয় হইতে দেশের 
দুঃখ অনুভব করেন নাই। 

বর্ষচিন্তা। 
(শ্চিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় ) 

পূর্ণ একটি বৎসর অনম্ত কালসাগরে বিলীন হুইরা 
গেল। আমর। আবার নববর্ষে প্রবেশপাভ করিয়াছি। 
কয়েক বতসরের মধ্য আমরা অনেকগুপি রত্বকে জলা- 
গুলি দিয়াছি। কক্থ্ী অশ্বিনীকুমার দত, প্রতিভাসম্পন্ন 
রালবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত ও সতোঞ্জনাথ 
ঠাকুর বেশ অন্ধকার করিয়। চলিয়! গিয়াছেন। গত 
ূর্ববর্ষে বঙ্গের উজ্জ্লতম রত্ব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
আশুতোষ চৌরুরী ও জ্্োতিরিঞআনাথ ঠাকুরমহাশরকে 
হারাইয়াছি। গত বর্ষে বিসজ্ঘন দিয়াহি চিত্তরঞ্জন 
দাশ, লুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, আর, বি, ভাগুার- 
কর এবং খবিকল দ্বিডেন্্রনা ঠাকুল মহাশয়কে। 
আরও হারাইয়াছি স্যর কে জি গণ প্রবীণ সিি- 
লির়নকে, নাটোরাধিপতি জগপিন্ত্রনাথকে এবং বিনয়ী 
ও সংদাহসী টাকীর জমিদার বতীকনাথ রাচৌধুরীকে। 

স্নল ডাকিয়া জানা: ঠিক? রী বিষয়ে লা হয়, | থে সমন্ত মহাঁজন বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাই- 

সমস্ত 
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করিবার লোক নাই। ইহারা চলিয়া! গিরাছেন, 
কিন্ত পশ্চাতে তীাগারা কর্মোদ্যমের উৎসাহের জগস্ত 

বীর্যের প্রতিভার ও বিনয়ের যে আদর্শ রাখিয! 

€গলেন, তাহা ভাবী বংশীরগণের অন্তরে চিরবিনের জন্য 

আশার আলোক বিস্তার করিতে থাকিবে; সকলেই 

আপন আপন জীবনকে শ্রগঠিত করিবার বথেষ্ট উপকরণ 
প্রাণ্ত হইবেন। বর্ধার জলোচ্ছাসে নদীর ছুই কূণ ভাঙগগিয়া 
যে মৃত্তিকান্তূপ ভাসাইর। লইয়া যায় তাহাতে দেশের 

আত্যন্তরীণ কল্যাণ সাধিত হয না বটে, কিন্তু নদীমুখে 

প্রকাণ্ড চর বিরচিত হয়) ঠিক তেমনছ দেশের আদর্শ- 

স্থানীয় মহাজনগণ বখন চিরব্দায় গ্রহণ করিয়া চলিয়। 

যান, তখন সাময়িক ভাবে দেশের ক্ষতি হইলেও তাহা- 
দের সমুক্পত জীবনের বে আলেখ্য পশ্চাতে রাখিয়া 

বান, তাহার ফলে নিজ দেশ ও নিগ্ সমাজ পরিপুষ্ট 
হইবাকস ও নবভাধে বিগঠিত হইবার বথে উপাদান লাভ 
করে । মহাত্মা রাঞঙ। রামমোহন রায়ের পরবর্তী সময় 

হইতে এদেশে উল্লিখিত মহা ঞ্নগণের নবজীবনের স্পন্দনে 

২১ কল, 5র্থ ভাগ 

আন্ধধন্মকে রক্ষ। করবেন, ইগাতে «কিছুমাত্র সনহান 

হইও ন1। তাহার আস্ত শিশ্বাসের বাণী গুনিয। 
আমরা স্তব্ধ হইণা বাহতাম । আমাদের সর্ববিধ অবি- 
স্বাদ ও নিরাশ।র ভাব বিদুপরিত হইয়া যাইত ॥ 

আমর। এখানে এইটুকু মাত বলিতে চাই বে, স্বাধী- 
| নতা। মানবের জন্মগত অধিকার, কিন্তু সেই অধিকারের 
যোগ্যতা লাভ আমাদের সাধনাসাপেক্ষ । ভগবানের 

মঙ্জল বিধানে আমর হংরাজের সংস্পর্শে আপিনাছিপাম। 
তাহাদের সংস্পর্শে যে আমরা কতকট। এই অধিকার 

লাভ করিয়।ছি, তাহা অস্বীকার করিঝর উপার নাই। 
ইংরাছের শাসনে ন। আসলে এত অল্প দিনের মধ্যে 
আমাদের দেশের ভাগ্যাকাশ স্থপ্রসর্ন হইতে পারিত না। 

কিন্ত বালকের বরোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকের 
শাসনদণ্ডের কাঠিন্য যেমন শিথিল করিবার বিশেষ 

আবশ্যক হর, যাহাতে সে মুক্ত বাযুতে বিহার করিবার 
বোগাত৷ লাভ করতে পারে, অভিভাবকের সে দিকেও 

যেমন তীক্ষ দৃষ্টি থাকে, রাজার পক্ষেও তেমনি নিজের 

স্বার্থের প্রতি ছৃতি ন রাখিয়া! উদার ভাবে প্রদ্ার 

চারিদিকে বে অভ্যুদর় পরিণক্ষিত হইয়াছে, তাহ! অস্বী- | মঙ্গলের জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রণরনের প্রয়োদন; তাহ! 

কার করিবার উপায় নাই । 

গত বর্ষের প্রথম উল্লেখযোন্য বিষয় হইতেছে স্বাদে- 

শিকতান প্রসার । অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে দেশ- 

ব্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে দঙ্গে স্বরাজ্যদল অবসন্ন হইয়া পড়িবে, 
তাহার বলবীর্যয ক্ষুঞ্ হইর। যাইবে । কিন্ত দেখিতেছি 

নান। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়! স্বরাজ্য- 

মল দিন দিন আপন প্রভাব বিস্তার করতেছেন। 

বিলাতী বসন-ভুষণের চাঁকচিক্যের '্থণে দেশের হস্তজাত 

শিল্প আপন স্থান অধিকার করিয়া বলিতেছে। বেশ- 

বিন্যাসে সারল্য ও মিতব্যয়িতার পরিচয় দিন দিন পরি- 

লক্ষিত হইতেছে। 

সত্যের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠ। তাহার কোন দিন 

বিনাশ নাই, ইহাই আমাদের জন্তরের প্রগ় বিহ্বাস। 
মহর্ষি দেবেস্্রনাথের তিরে।তাবের পূর্বে আমর! তাঁহাকে 
বারবার বলিতাম যে, আপনি ত চলিলেন, কিন্ত ত্রাঙ্গ- 

সঙ্গাজের কি হইবে--এমন জআলম্ত আদর্শ আর কে 

দবেখাইতে পারিবে ? তাহার উত্তরে তিনি আমাদের 

নিয়াশাক় ভাব বিদুরিত করিবার জন্য বলিতেন যে, 
“সতের বিনাশ নাই ১ নিশ্চয় জানিও সত্যের উপর যে 

ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে ন!। 

তাহ! না হইলে রাজ! রামমোহন বায়ের বোঝা কেন 

আমার হ্বন্ধে আসিয়া পড়িবে? আমার সম্তানসস্ততি 

যদি সে ভাবে থ্রাঙ্গসযাজ ও শ্র।ঙগগধর্শাকে আশ্রয় না 

দেন, নিশ্চয় জানসিও অন্য কেছু উত্থিত হইয়া! এই 

না হইলে প্রজ্গার মনে কতজ্ঞতার সর না হুইয়া ঈর্ধ। 
ও বিদ্বেষের ভাব জলিয়। উঠে। 

এবার বর্ষণেষে হিন্ছু-মুসলমানের লজ্জ/কর বিরোধ- 
বিসংবাদ কণিকাতার রাজপথকে 'রক্তে কলফ্কিত করির! 
তুলিয়াছিল। চারিদিকে একপ বিভীবিকার সঞ্চার হুইয়া- 

ছিল যে, জনেক হিন্দু ও মুসলমান সহর ত্যাগ করির়! 

পলায়ন করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। সপ্তাহব্যাপী যে 

অশান্তির শ্ঙি হইয়াছিল, নববর্ষ সঞ্চারের পরেও তাহা 

শেষ হয় নাই। ফলে অনেক হিন্দু ও মুসলমান হত 

এবং আহত হুইয়াছেন। এইকপ খণুযুদ্ধ কলিকাতার 
অধ আর কখনও খটিয়াছে বলির! মনে হয় না। জর্ধ্য- 

সমাজের শোভাধাআ। বাহির হইয়াছিল, মসজিদের সঙ্গ 
দিপা! যাইবার সময় মুসলমানগণের খৈর্যাচ্যুতি ঘটে ও 
তাহার ফলে পরস্পরের মধ্যে মারামারির হুচন। হুয়; 

কিন্ত পয়ে আর্ধাসমাজ-সম্প্রদার ছাড়াও অন্যানা সমগ্র 

হিন্দুসন্প্রদায়ের উপরে কি জানি কোন্ কারণে সস! 
মুসলমানের বিছেব প্রসারিত হুইয়! পড়িল। হিন্ছুর 
শিবালয় বিচুর্ণ হইল। প্রাতিভিংসার কারণে মুনলমানের 
ভজনালয়ও বিধ্বস্ত হইল । হিন্দুর অন্যান্য দেবালয় 
আক্রমণ করিবার জন্য বিপুল আর়োঞন চলিল। 

কিন্তু কলেনের যুব! ছাত্র, শিখ, হিন্কুন্থানী ও মাড়ো- 

র়ারীগণের সম্মিলিত চেষ্টায় তাহাদের সে প্রবর ব্যর্থ 
হইয়া গেল। অনেকে এইরূপ জস্থযোগ করেন যে, 
পুলিশ জধিকতর ওগাসোর পরিবর্তে অধিকতর লতর্কত। 
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ও তৎপরতার পরিচয় দিলে এতগুলি হত্যা ও সাংঘ।- 

তিক মারপিট অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। ভাগ্যক্রমে 

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রনারের অধিকাংশ সন্তান ব্যক্তি 

এই সমস্ত গোলযোগের পৃষ্ঠপোষকতা। করেন নাই । 

উপ দলের গুগডাগণই এই সকল অত্যাচারের জন্য 

প্রধানত দায়ী, ইহাই সকলের ধারণা । 

সোমনাথের মন্দিরভলের পর হইতে প্রায় আট নয়" 

শত বসর ধরিয়া মুসপমানগণের হস্তে কত শত হিম্দু 

ও বৌদ্ধ-মন্দির যে চুর্ন-বিচুর্ণ হইয়াছে, আজ কে তাহার 

ইয়ন্ত। করিবে? হিমুর উপর এই থে অনর্থক নিপীড়ন, 

ইছ1 অন্যান্য বিষয়ে স্ুমভ্য মুসলমানের যে ঘে।র কপ 

তাহা অশ্বীকার করিবার উপায় নাই । কিন্ধু আমাদের 

মনে হয় যে, মুসলমানের মসজিদভগে হিন্দুর অগ্রসর 

₹ওয়া এবারকার বিরোধের বিশেষত্ব । * ব্যাপারটি ষে 

দ্বপার্ ও লজ্জাকর তাহা কোন রকমেই অস্বীকার কর! 

যায় না। কিন্ধ দেবমন্দির রক্ষ। প্রভৃতি কার্য্যে এবারে 

হিন্দুরা যে সাহসের পরিচয় দান করিয়াছেন তাহা 

অভিনব ও উভয় সম্প্রদায়েরই কল্যাণকর; এবং ইহ 

হইতে ভবিষ্যতে সবিশেষ আশ! হয় যে, বাঙ্গালি হিন্দু- 

গণ একদিন সাহণে ও শৌধ্যে উন্নতি লাভ করিতে 

পারিবেন। 

মহাত্ম। গান্ধী একবার বলিয়্াছিলেন যে, হিন্দু ও 

মুনলমান পরস্পরের মধ্যে নি নিজ বলের পরীক্ষা 

দিবার অবসর না৷ পাইলে উভয়ে স্ব-স্য অধিকার স্থির 

করিরা লহতে পারিবে না। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে আত 

কয়েক বৎসর ধারয়। মুসলমানের হস্তে হিন্দু-নারীঘনধ্যা- 

স্তনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । এই সকল স্থলে পুলিস- 

নিরপেক্ষ ও আদালশ-নিরপেক্ষ আত্মবল প্রয়োগের 

গ্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়) তাহা ন। 

হইলে এ সমস্ত নির্যাতনের অবসান হইবে না। পর- 

স্পরের বল খন পরস্পরে বুবিতে পারিবে তখন হইতেই 

প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্টান সুযোগ ঘটিবে। 

কলিকাতাব্যাপী এই অরাজকতার স্থলে বর্তমানে 

শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে । পুলিশ ও গোরাসৈন্যের 

সমাবেশই এই শাস্তিস্থাপনের অন্যতম কারণ । ভবিষ্যতে 

ঘাহাতে উওয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার সখ্য স্থাপিত 

হয় তাহার জন্য উভদ্ধ দলের নেতার বথেষ্ট চেষ্টা করি- 

তেছেন, তজ্জন্য তাহারা আমাদের কুতজ্ঞতাভাজন। 

আমরা হিন্দুমুসলমানের মধ্যে শান্তি ও মিলনের প্রয়াসী। 

শাস্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ধন্মের একমাত্র লক্ষ্য। 

বে এইরূপ অশান্তির ভিতর দিয়াই ষে শাস্তির প্রতিষ্ঠ।: 

হইয়া থাকে, ইহাও ম্মরণে রাখিতে হুইবে। 

বিগত বৎসরে তিন ক্রাঞ্জমমান্জের কার্ধয পূর্ববৎ 

৬ 

, সাৎখ্যে ঈশ্বরবা ২৯ 

চলিয়া আসিয়াছে । পরম্পরের মধ্যে মিলনের ভাব 

অগ্রসর হইতেছে। কিন্ত অর্থাভাব ও আস্করিকতার 

অভাব সকল দলই অনুভব করিতেছেন। মফ:ন্বলস্থ 

্রা্ছনমাগ গুলিও বিপন্ন; অর্থাভাবে 'প্রচারকদিগকে 

পোষণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন । ইহ নিতান্ত 
ছুঃখের কথ! বলিতে হইবে । কিন্তু ব্রাঙ্গধন্ম্ের প্রভাব 

ধীরে ধীরে শিক্ষিতগণের হৃদয়ে যে স্থায়ী আসন বিশ্ত/র 
করিতেছে, তাহ। আমর প্রত্যক্ষ করিতেছি । ভগবানের 

করুণার উপরেই আমাদের সমধিক নিরর। তাহার 

মঙ্গলবিধানে আমাদের সর্ববিধ'সভাব বিদুরিত হইবে ও 
সমগ্র দেশে শান্তির রাজ্য ও জাতিনিধিশেষে ভ্রাহভাব 

সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইছাই আমাদের বিশ্বাস । 

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ | 
(অধ্যাপক ৮অভয়কুমার মজ্জুননার এন-এ লিখিত ইংরাজী! 

শিবন্ধের শ্রীধতীন্্রকুনার মজুনদার এম-এ, পি. 

এইচ-ডি কৃত অনুবাদ ) - 

ঈশ্বরান্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ । 

আমরা পুর্বে 'দাংখ্য প্রবচন-স্ত্রের” যে স্ব্রগুলিতে 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্বীকার কর! হইয়াছে বলিয়। মনে হয়, 
কেবল সেই সুব্রগুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু 
আরও অনান্য সত আছে, যেগুপি ঈখরের অনি 

স্বীকার করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়? সুতরাং তাহার 

ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্পই প্রমাণ দিতেছে। আনরা এক্ষণে 
সেই স্ত্রগুণির বিচার ও আলোচনা করিয়া দেখিব। 

(ক) আমরা পুর্নেই দেখাইয়াছি যে, সাংখ্য-প্রব- 

চনের ৯৬ ও ৯৭ সুত্রে ঈখরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে? 

কিন্ত এ সপ্বন্ধে অধিকতর দৃঢ় ও স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারে 

এই প্রকার আরও অন্য শুত্র আছে। “সহি সব্বিত 
সর্ববকর্তা” ও “ঈরৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সি্ধা” (সাংখাপ্রবচন হর 
৩য় অধ্যায়-__স্থঃ ৫৬ ও ৫৭), এই হৃইটী সুত্র দেখা যাউক। 

এই স্যত্র ছুইটীর মধ্যে প্রথম সুত্রটীর অর্থ পরিক্কাররীপে 

বুঝিবার জন্য ইহাকে ইহার পুর্বববন্তী ছুইটী সুত্রের সাত 
একত্র পাঠ করিতে হইবে। সে স্থত্র ছুইটী এই--“ন 

কারণলয়াৎ কৃতকত্যত। মগ্রবহথানাৎত ও অকাধ্য- 

ত্বেংপি তদ্ষোগঃ পারবশ্যা২” ) প্রথমটার অর্থ_"কারণ- 

রূপ! প্রকৃতিতে লীন হইলেও কৃতকাধ্যতা নাই অর্থাৎ 

উদ্দেশ্য সিঙ্গ তয় না) কারণ, জলেতে মগ্ন ব্যক্তির 

উতানের ন্যায় পুনরায় উত্থান আছে ।” দ্বিতীয়টীর 

অথ-__“যদিও.প্রকুতি কার্ধ্য অর্থাৎ কোনও কিছু হইতে 

উৎ্পাদ্য বস্তু নহে, অথবা অপরের দ্বারা স্বকার্ষেয 

গ্রণোদিতও নহে, তথাপি তাহার পুনরুখান "অপরের 
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অধীনতা! হইতেই সম্ভৃত।* এখন প্রশ্ন হইতে পারে, 

প্রকৃতি কাহার অধীন ? বিজ্ঞানভিক্ষু অর্থ করিয়াছেন __ 

“পারবশ্যাৎ পুরুমার্থতন্তত্বাৎ। বিবেকথ্যাতির প-পুরুষার্থ- 

বশেন প্ররুত্যা পুনরুখাপ্যতে স্বশীন ইত্যর্থঃ*, অর্থাৎ 

“পারবশ্য* অথে পুরুষের উদ্দোশ্যরূপ শাসনের অধীনত 

হেতু । (প্ররুতি-পুক্ষব-) বিবেক-প্রকাশরূপ পুরুষের 

উদ্দেশ্যের অধীনতা হেতু প্ররুতির মধ্যে লীন ব্যক্তি 
পুনরায় প্রকৃতির দ্বারাই উত্থাপিত হয়। ইহাই তাৎপর্য)৮ | 

“পারবশা” পদের যে «পুরুযার্থতন্ত্র্ অর্থাৎ “পুরুষের 
উদ্দেখ্যরূপ শাসনাধীন্ত্ব* বলিয়া অর্থ কর! হইয়াছে, 

তাঁহ। একেবারে অসন্বাঙ্াবিক । 'পারবশ্য” শট "পরবশ? 

শব্দ হইতে উৎপন্ন, এবং এই পরবশ (পর স্. অন্য + বশ 

অধীন হওয়া) শব্দের অর্থ অপরের অধীন; সুতরাং 

পরবশ্য-শবের অর্থ--“অন্যের নিকট অধীনতা” হওয়াই 

উচিত। অনিরুদ্ধ অবিকল এই অর্থই করিয়াছেন। 
কারণ, পারবশ্যাং শব্দের অর্থ তিনি করিয়াছেন-_ 

“পরুতন্ত্রত্বাৎ, অর্থাৎ অপরের নিকট অধীনত হেতু এবং 
“পর” পদটার তিনি অর্থ করিয়াছেন «আম্মা, । এখন 

গুঝ্ন হইতেছে যে প্রকৃতি এই যে আত্মার অধীন, €সই 

আত্মা কে? পরবর্তী সন্ধে ইহার উত্তর দেওয়1 হইয়সাছে-_ 

«নহি সর্বববিৎ সর্ব কর্তা”, অর্থাৎ তিনি সবই জানেন এবং 

সবই কঁরেন-্সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তী' | এখানে “সঃ, 

অর্থাৎ তিনি-_.এই শব্দেগ দ্বার1 স্প্টতঃই ঈশ্বরই বুঝায়) 

কারণ একমান্র ঈশ্বরই সকল জানিতে পারেন ও সকল 

পা 

পুরুষকেই বুঝার । এখন জিজ্ঞাস্য এই যেঃ এই অসংখ্য 

পুরুষের মধ্যে কোন্ পুরুষটা সর্বজ্ঞ ও সর্ববকর্তী ঈশ্বর ? 

হয় সকলেই ঈশ্বর হইবে, নতুবা কেহই হইবে ন।। 
আবার বিজ্ঞান পরবর্তী হ্ত্রের ব্যাখ্য। করিবার সময় 

নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সান্নিধ্য হেতু এক নিত্য 
ঈশ্বরের প্রমাণ আছে বলিয়া শ্রতি ও স্বতি সর্বত্রই 

গ্বীকৃত হইতেছে । (সান্নিধ্যমাত্রেখরস্য পিদ্ধিস্ত শ্রতি- 

স্বৃতিু সর্ধসম্মতেত্যর্থঃ)। সেই পরবর্তী সত্রটা এই-- 
“ঈীদৃশেহ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধ1”, অর্থাৎ “এইরূপ ঈখরের অস্তিত্ব 

দিদ্ধ ব৷ প্রমাণিত” । “ঈদৃশ+ শব্দটী পূর্বব সুত্রের সহিত 
এই হত্রের সন্বদ্ধ স্থাপন করিয়! বুঝাইতেছে যে “এইরূপ” 

অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তী। কিন্ধু বিজ্ঞান 'সং' পদটার 
যেরূপ অর্থ করেন তাহাতে এই ছুইটা সুত্র পরম্পর বিচ্ছিন্ন 
বা অসশ্বদ্ধ হইয়া? পড়ে । কারণ, যদ্দি 'সঃ,-পদচী পুরুষকে 

বুঝায়, তাহা হইলে “সর্ববজ্ঞঃ ও 'সর্বকর্তা” এই পদ ছইটী 

পুরুষেরই বিশেষণ হইয়া পড়ে, এবং দ্বিতীয় সুত্রের 

ঈশ্বরের বিশেষ হইতে পারে না। তাহাই যদি হয়, 

তাহ হইলে 'ঈগুশ” শব্দটা হয় অর্থহীন হুইয় পড়ে, নতুব! 

ইহার কোনও অস্বাভাবিক অর্থ করিতে হ্য়। এই 

সকল বিচার হতে আমরা এই সিদ্ধাত্ত উপনীত হই 

যে, “সঃ,-পদটী ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছে। 
অনিরুদ্ধ ও উক্ত (৫৬) সুত্রটার অবিকল এইর্প অর্থই 

করিয়াছেন । তিনি বলেন,ণপরঃ আত্ম। কিংরূপঃ ? ইত্যত্র 

আহ,--'সহি সর্ধ্ববিৎ সর্বকর্তা ॥ প্রক্কৃতি প্রতিবিদ্বি- 

করিতে পারেন । কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ভিন্নন্ূপ অর্থ | তন্বাৎ এবম্ অভিমানঃ*। অর্থাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে 

করিয়াছেন। তিনি বপেন-_“দহি পুর্ববসর্গে কারণপীনঃ 

সর্গান্তরে সর্ববিৎ সর্বকর্তেধর আদিপুরুষো ভৰতি 
প্রকৃতিলয়ে তটস্যৰ প্ররুতিপদপ্রাণ্ডযোচিত্যাৎ*, অর্থাৎ 

“কারণ, যিনি পূর্বস্থষ্টিতে প্ররুলিরপ ক।রণেতে লীন 

ছেলেন, পরস্থষ্টিতে তিনি সর্বজ্ঞ ও সব্বকর্তা ঈশ্বরম্থভাবা- 
পন্প আদিপুরুষ হয়েন; কারণ, তাহার প্রকৃতিতে লীন 

পারে «“ পর আত্ম কিরূপ?” ইহার উত্তরে কুত্রকার 

বলিতেছেন--“তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্ত।' | এই অভিমান 

অর্থাৎ আত্মোপলন্ধি বা আত্মস্বরূপজ্ঞান প্রকৃতিতে প্রতি- 

বিশ্বিত হওয়াতেই উদ্দিত হইতেছে বা হয়” । ৫৭ স্ত্র- 

টার অনিরুদ্ধ এইরূপ অর্থ কণিয়াছেন--+তাত্বিকম্ এব 

। করৃত্বং ভবতু, কিং প্রতিবিস্বকলপনয়! ? তথ! চ ন্যায়াভি- 

ওয়া হেতুই প্রক্কৃতিপণ প্রাপ্তি তাহারই পক্ষে উপযুক্ত” । | মতঃ এব ঈশ্বরঃ অন্তি? ইত্যআহ_যদি অন্মদ ভিমতঃ 
মৃতরাং *স:” অর্থৎ “তিশি* এই শবে বিজ্ঞান পুরুষকেই [ আত্ম ঈশ্বরঃ, ভবতু | ন্যায়াতিমতে চ প্রমাণং নাস্তি। 

বুঝেন, ঈথরকে মোটেই নয়। কিন্ত এই অর্থের দ্বার! [ এতচ্চ প্রথমাধ্যায়ে 'ঈশ্বরাপিঞ্েঃঃ ইতি সুত্রে বর্ণিতম্। 
বিজ্ঞান কয়েকটী ভীষণ ভুল করিয়াছেন। যে সকল 
পুরুষ মুক্তিলাভ করে না, প্রলয়কালে তাহারাই প্রকৃতিতে 
লীন হয়-্ুকপুরুষের! হ'ন না, এবং কেবল অমুক্ত ( ব! 

বন্ধ ) পুরুষেরাই পরবর্তী কৃষ্টিতে উদিত হয় ৬বং তাহা- 

দের পুর্বসংক্কার অন্থসারে কাজ করিতে থাকে । এখন 

প্র্ম হহতেছেস্্যাহারা এখনও রদ্ধ, এখনও যাহারা 

আত্মজ্ঞান লাভ করে নাই, সেই সকল অমুক্ত পুরুষেরা 

কিরূপে সর্ধব্ত ও সর্ববকর্তা ঈশ্বর হইতে পারে? আধিকস্ধ 
£সঃ+ পদটা এরুবচনাত্ত, জুতরাঃ ইহাতে মাত্র একজন 

 দ্বিতীক্াধ্যায়ে “বিমুক্তবিমোক্ষার্থন্ঠ ইতি স্তরে স্বার্থং 
পরার্থঝ প্রধানপ্রবৃত্তিঃ ইতি উক্তম্। অত্র স্বার্থস্য গৌধ- 
ত্বম্।” অর্থাৎ “আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিবিষ্ব না হুইয় 
বাস্তবিকই হউক না কেন? কারণ, কেহ ত প্রশ্ন করিতে 

পারেষে কর্তৃত্বকে প্রতিবিশ্ব মনে করিবার কি আব- 

শ্যক ? সুতরাং ইহ! হইতে পাওয়। যাঁর যে ন্যায়দর্শনে 
যে ঈশ্বরের ধারণ! কর! হইয়াছে তিনিই আছেন। এই 

সম্বন্ধে হুত্রকারের অভিপ্রায় এই--ইহ দ্বারা যদি তোমার 

এই রুথ! বলিবার ইচ্ছা! খাকে যে আমাদের ধারণার বিষদী" 
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ভূত আত্মাই ঈশ্বর, তাহা হইলে তাহাই হউক। কিন্ত 

অ্যারদর্শনে যেরূপ ঈশ্বরের কথ! বল! হইয়াছে সেরূপ 

ক্লশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাঁণ নাই । এই কথাই প্রথষ 

অধ্যায়ের ৯২ সুত্রে বল! হইয়াছে-__“কা রণ ঈশ্বর প্রমা- 

পের বিষয় নহেন+, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম সুত্রেও 

বল! হইয়াছে--+প্রকৃতির কর্তৃত্ব বা জনক্িতৃত্ব হয় মুক্ত- 

পুরুষদিগের মুক্তির জন্য, নতুব! তাহার নিজেরই জন্য” |” 

এন্থলে অনিরুদ্ধ স্পষ্টই শ্বীকার করিয়াছেন যে ৫৬ সুত্রে 

আত্মার ষে কথা বল! হইয়াছে, এবং প্রক্ৃতিষধ্যে প্রতি- 

বিদ্বিত্ত্ব হেতু সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তৃরূপে তিনি যে আত্মার 

ধারণ করিয়ছেন--তিনিই ঈশ্বর । তিনি কেবল ন্যার- 

দর্শনে ষে ঈশ্বরের কথা বল! হইয়াছে-_-বিনি বস্ততই সর্বশ্ত 

ও সর্ধকর্তা কিন্ত প্রতিবিদ্বিতর্ূপে নহেন-_তাহারই অস্তিত্ব 

অস্বীকার করেন। ইহার সহিত পঞ্চম অধ্যায়ের ১১৬ 

সত্রটীও বিবেচনা করিতে হইবে-_স্যত্রটী এই-_-"সমাধি- 

স্যুণ্তি-মোক্ষেষু ব্রন্মরূপতা৷ 1” অর্থাৎ “সমাধি, সুযুপ্তি ও 

মোক্ষের অবস্থায় পুরুষ ব্রহ্গর্ূপে ( ঈশ্বররূপে ) অবস্থিতি 

করেন” । এখানে “ব্রক্গরূপত।” এই শব্দটী বিশেষরূপে 

লক্ষা করিতে হইবে । ইহার যথার্থ অর্থ কি? অনিরুদ্ধ 

এইক্লুপ অর্থ করিয়াছেন-__“ক্রক্ষণ। সহ তুল্যরূপতা, সর্বত্র 

বাহ্যাসংবেদসাতঃ ন তু ব্রহ্মরূপত”, অর্থাৎ “বর্গের সদৃশ 

রূপ ঞ্রাপ্তির অবস্থা, যেহেতু তখন সর্বত্রই বাহ্যবস্ত- 

জন্জানের অভ্ভাব ঘটে-__কিস্ত ত্রহ্ষত্বপ্রাপ্তির অবস্থা নহে ।* 

বৈদাস্তিক বহাদেব ইহার অর্থ করেন-_“ত্রক্মরূপপ্রাপ্তির 

অবস্থা” অর্থাৎ প্বেদনার অননুভূতি |” বিজ্ঞানভিগ্ষু 

অর্থ করেন-_প্রঙ্গরূপতা বুদ্ধিবৃত্তিবিলয়তস্তদৌপাধিক- 

পরিচ্ছেদ-বিগমেন স্বস্বরূপপূর্ণতয়াবস্থানম্* । অর্থা্, 

“ত্রন্মরূপতার অর্থ নিজ ম্বরূপে বা নিজ বথার্থরূপে পূর্ণ 

হইয়! অবস্থান, কারণ বুদ্ধিবিকারের বিঝয় হওয়ায় বুদ্ধি- 

বিকারজনিত যে ওপাধিক বা বাহ্যধর্মারোপরূপ পরিচ্ছেদ 

ব! গণ্ভী, তাঁহাও বিলীন হয়।” ইনি আরও বলেন-_ 

*অন্মস্ছান্ে চ ব্রহ্মশবব পা ধিকপরিচ্ছেদ-মালিন্যা্ি রহিত- 

পরিপূর্ণচেতন-সামান্যবা চী, ন তু ব্রন্মমীমাংসার়ামিখৈশ্বর্ষ্যো- 

পলক্ষিতপুরুষমাত্রবাচীতি বিবেক্রব্যম্*। অর্থাৎ “এবং 

আমাদের শাস্ত্রে 'ব্রহ্গ'-শবটী বুঝায় সাধারণতঃ সচেতন 
ব! বুদ্ধিবিশিষ্ট সত্তা--যাহা। ম্বয়ং সম্পূর্ণ এবং উপাধিকৃত 

বা বহিরারোপিত গণ্ডী, মলিনতা! প্রভৃতি বর্জিত ; কিন্তু 

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ 

ইহাতে বেদান্তের নগায় সর্বেশ্বরত্বলক্মণলক্ষিত সেই বিশিষ্ট; 

পুরুষকে (ঈশ্বরকে ব৷ ব্রহ্মকে ) বুঝায় ন!, এই পার্থক্য 
মনে ব্াখিতে হইবে |” উপরি-উক্ত সুত্রটাতে অস্ততঃ 

অনিরুদ্ধ ও মহাদেব স্বীকার করিয়াছেন যে, সাংখ্যকার 

প্রঙ্ধ বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্বীকার করেন--ধে ঈশ্বর ব! 

ব্রঙ্গের ভাব ঝ তদনুরূপ ভাব পুরুষ সমাধি, সুযুণ্তি ও 

২৩ 
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মোক্ষ অবস্থায় প্রাপ্ত ভয়--যে অবস্থায় পুরুষ উপাধি- 

কৃত সীমার বন্ধন বা বহিরাবরণ হইতে মুক্ত । ইহা 

দ্বার আরও প্রমাণ হয় যে পুরুস বসত: ব্রহ্গ বা 

ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, কিন্ত পুরুষ কেবল উপাধি বা 

বহিরাবরণ ঘর মণ্ডিত হইয়াই, অর্থাৎ প্ররূতি ও তাহার 

বিকৃতির সহিত যুক্ত হইয়াই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়। এই 

স্বীকারোক্তিগুলি আমরা একটু অবছিতভাবে ' বিচার 

করিলে সহজেই দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর ব!। ব্রহ্ম নামে 

কেবল একমাত্র পুরুষই আছেন «বং তিনি প্ররূতির 

সছিত মিলিত হুইয়া! ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন এবং 

তন্দারা সংখ্যাতীত জীব বা পুরুষরূপে আপনাকে বহুধা 
প্রতিপন্ন করেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখা! ভ্রান্ত ঝলিয়৷. 

মনে হর; কারণ, তাহার ব্যাখ্যান্থসারে সমাধি, স্থৃযুপ্তি ও 

মোক্ষাবস্থায় বদি পুরুষই € জীবই )ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়, 

তাহ! হইলে তাহাদের মধ্যে তখন কি প্রভেদ থাকে? 

সে ক্ষেত্রে তাহার! কি একেবারে এক হইয়! যায় ন।? 

তাহার এক হইলে কিরূপে বহুত্ব থাকিতে পারে? 

পার্থক্য বা প্রভেদ হইতেই বহ্বত্বৎ এবং প্রভেদাভাবে 

বছত্ব থাকিতে পারে না। নমুতরাং বিজ্ঞানের নিজের 

ব্যাখ্যাই আমাদিগকে এই তন্তে উপনীত করে যে, সকল 

জীবই ( পুরুষই ) বস্ততঃ এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ তাহার! 

একই পুরুষের (ব্রদ্দের ) বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । ব্রহ্ম 
বা ঈশ্বররূপী একমাত্র পুরুষই আপনাকে বহুধ! করিয়! 
জীববনামধারী সংখাতীত পুকুষরূপে প্রতিভাত হইত্তে- 

ছেন; সুতরাং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার শেষাংশটীও এরূপ 

জ্রান্ত। 

বৈদাস্তিক মহাদেব “সহি” শবে প্রকতিপদার্থ ই 
বুঝেন । ইহা আরও অসম্ভব। তিনি মনে করেন যে, 
অচেতন প্রকৃতির অধ্যক্ষরূপে একটীস্রুসচেতন পুরুষের 

প্রয়োজন এবং সেই সচেতন পুরুষের সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্ত| 

হওয়া চাই-ই-_এই মতবাদটী বর্তমান হ্যত্রে স্থত্রকার 
খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন €ষে প্রকৃতির 

পরিণাম প্রাপ্তির শ্বভাব থাকায় ইহা! সম্পূর্ণ সম্ভব যে, 
প্ররৃতি জ্ঞানের পরিণামরূপে পরিবর্তিত হইতে পারে, 

এইরূপই ইহার তাৎপধ্য । কিন্তু এপ অনুমান আদৌ 

কিরূপে হইতে পারে তাহ বুঝ কঠিন । আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি যে, ইহার ঠিক অব্যবহিত পূর্বশ্যত্রে (৫৫স্থঃ ) 
গ্রশ্ন উঠিয়াছে-_ প্রকৃতি কাহার অধীন? এবং তাহার 

উত্তর এই হুত্রে দেওয়া হইয়াছে । অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞান 

উভয়েরই এই মত। সুতরাং মহাদেবের অনুমান সম্পূর্ন 
অসঙ্গত ও অযৌক্তিক ; কারধ তাহ! হইলে এই স্ুত্রটী 

ও পূর্ববর্তী সুত্রটা একেবারে অসংলগ্ন হুইয়৷ পড়ে। 
আরও একটি বৈষম্য ঘটে ষে, অচেতন প্রকৃতি কিরূপে 



১০, 

সর্কজ্ত হইতে পারে? মহাদেবের ব্যাখ্যা বড় অদ্ভুত । 

তিনি বলেন যে যেহেতু কেবলমাত্র প্রক্ৃতিই পরিণাম- 
হ্বভাবাঃ স্থৃতরাং সে নিগ্গেকে চেতনরূপে, অতএব 

সর্বজ্ঞরূপে, পরিণত কাঁরতে পারে । বিষ্ত মহাদেব 

ভূঁলিয়া যাইতেছেন ষে প্রকৃতি কেবল নিজের প্রকৃত 

স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করির়াই নিজেকে পরি- 

বর্তিত করিতে সক্ষম, এবং প্রকৃত্তি অচেতনম্বভাব * 

হওয়ায় নিজেকে এইরূপে পরিবর্তিত করিতে পায়ে ন 

যাহাতে সে চেত্তনম্থভাব হইতে পারে ? কারণ, তাহা 

হইলে ইহাতে পরিণতি ব1 ক্রমবিকাশের নিয়মের ব্যতি- 
ক্রম ঘটে । অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, চেতন- 

্বভাৰ মহৎ ব বুদ্ধি তাহ1 হইলে কিরূপে প্রকৃতির সর্বব- 

প্রথম পরিণাম হয়? প্রকৃতি স্বয়ং যদি অচেতন ব| 

ভড়ম্বভাব। হয়, তাহা হইলে সে কিরুপে চেতনকে£উৎপন্ন 

করিতে পারে ? ইহার উত্তর এই যে, সাংখাদর্শনের ইহ! 

একটী শ্বতঃসিদ্ধ মত যে, প্রকৃতির বিপরিণাম চেতনবপী 

পুরুষের সহিত সংষোগ বশতঃই ঘট্য়। থাকেঃ স্ৃতরাং 

প্রকৃতির চেতনা আভাসন্বপিনী (%])7১9121) )--বাস্তব 

(591) নহে, অর্থাৎ একটী জবাফুল কোন স্ষটিকের 

গাত্রে প্রতিবিষ্বিত হইলে স্ষটকের গাত্রটী যেমন লোহিত 

দেখায়, কিন্ত এ লৌহিত্য স্কটিকের বাস্তব সম্পত্তি নয়; 

সেইরূপ পুরুষের চেতন! ঝ। বুদ্ধি প্রক্কাতর উপর প্রতি- 

বিশ্বিত হওয়াতেই প্রকৃতিকে চেতনরূপিণী বলিয়া বোধ 

হয়; সুতরাং প্রকৃতির চেতনা ধারক রা-_আ তাসমক্্ী মাত্র, 

তাহার প্রকৃত স্বভাব অচেতন। (ইহাই সাংখ্যমতের 

সাধারণ লৌকিক ব্যাথা, কিন্তু আমর। পরে দেখাইব 

ষে ইহার একটা নিগুঢ় তাৎপর্য আছে।)। কিন্ত আরও 

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রকৃতি চেতনস্বভাব প্রাপ্ত 

হইবার পর সর্ধক্ছাও হইতে পারে ১ কিন্তু তাহা অসম্ভব । 

কারণ, «সর্বজ্ঞ শব্দের অর্থ ধিনি সবই জানেন, এবং 

প্রকৃতিকে সর্বন্তা হইতে হইলে তাহার একথ! অবশ্যই 

জানিতে হইবে যে সর্বজ্ঞ! হইবার পূর্বে প্রক্কৃতি কিছুই 

জানিত না- সে অচেতন ও জড়স্বভাব! ছিল---অর্থাৎ 

চেতনসম্পন্ন। ও জ্ঞানস্বভীব। হইবার পূর্বে প্রকৃতি চেতন- 

সম্পন্ন ও জ্ঞানম্বভাবাই ছিল--এ যুক্তি একেবারেই 

অসম্ভব ও স্ববিরোধী । এই সকল কারণে আমর! 

মহাদেবের ব্যাখ্যা পরিহার করিব ও অনিরুদ্ধ যেন্ধপ 

বলিয়াছেন সেইক্প বলিব যে “সশব্দে পরমাত্মা বা 

ঈশ্বরকেই বুঝায়, প্রক্কতিকে নহে। 

সুতরাং আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি 

যে, প্রকৃতি ষে আত্মার অধীন থাকিয়। ও বাহার প্রভাবে 

গ্রতাবান্বিত হইয়। পুনরাবিভূঁতি হন এবং স্থষ্টি করেন, 

সেই আত্ম? সর্বজ্ঞ ও সর্ববকর্তা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই 

তন্ববৌধিনী পত্তিকা 

মারার 

টি এ 

২১ বক্স, ৪র্থ গাগ 

নহেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে ফেঁ শ্রতিবাক্যাচ্যাটী 
সাংখ্য বলেন ষে ঈশ্বর নিক্রিয় ; সুতরাং কিরুপে তিনি 
সর্বকর্তা হইতে পারেন ? উত্তর এই ষে, প্ররুতি ঈশ্বরের 
প্রভাবে ও পরিচালনাতেই কার্ধ্য করে বলিয়া ঈশ্বরকে 
অন্ততঃ পরোঞ্চ ভাবেওঃ সর্বকার্ধেের ও সর্বকর্তৃ:ত্বর 
মূল উৎস বলা বাইতে পারে, যেরূপ রা্গ। যুদ্ধ করিতেছেন 
বলা হয় (সাংখোর দৃষ্টান্ত )--ফদিও তিনি বাস্তবিক যুদ্ধ 
করেন লনা, তাহার সৈন্যেরাই তাহার আজঙ্খাধীনে, 
তাহারই পরিচালনায় যুদ্ধ করে । ইহাই ইহার সাধারণ 
উত্তর ; কিন্তু আমি পরে প্রমাণ করিব যে ঈশ্বরই প্রকৃত 
কর্তা--প্রক্কতি কেবল তাহার হস্তের যন্ত্রমাত | 

ভ্রাস্ত পথিক । 
(শ্রীপঞ্চানন রার ) 

আরোহিয়। ক্ষুব্ববাজী 
কণধারমুক্ত মনোরখে, 

অন্ধসম ফিরিলাষ 

জীবনের স্ুছর্গম পথে) 

লক্ষ্যন্থীন ভ্রমিরাছি 
অভ্রচুম্বী নগরাজশিরে 

'স্থনিবিড় বনরাজি- 

অভ্যন্তরে পশিয়াছি ধীরে। 

আখির আদেশে আমি 

শুনি নাই প্রাণের আহ্বান, 

মোহাবেগপুর্ণচিতে 

মানি নাই বিশ্বের বিধান । 

শুধু যাহা ক্ষণতরে 

উঠেছিল চিতে জেগে মোর-- 

সেই ক্ষণিকের নেশ! 

করেছিল অন্তর বিতোর। 

ভাবি নাই, বুঝি নাই-_ 

চুটিয়াছি শুধু তারি আশে, 

স্তব আজি হেরি তারে 

সযুদ্যত মের সর্বনাশে। 

বনু হুঃথ ভূপ্জিয়াছি 
বাধ বন্ধ করেছি লঙ্ঘন 

কিন্তু হায় বথা হেরি 

' আমরণ মম পধ্যটন । 



বৈশাখ। ১৮৪ 

». হর্ষে করে লাখের সঙ্গ, 

পথশ্রান্ত শ্রাস্ত আমি 
লর্বহাঁর! ! ফিরি বিশ্বময় । 

কত ফ্লেশ-ঘনঘট। 

ক্ষেত্র কত করেছে উজ্জ্বল, 

অনুর্বার ক্ষেে মোর 

সর্বচেষ্টা হয়েছে বিফল । 

অতিজ্ঞত! অজ্ঞতার 
 পরিণত--অপূর্বব সন্দেশ ! 

এ বিচিত্র ইতিহাল 

২৫ 
০১১০ 

বিশ্ববাহী যে বিত্রম 
ঘটাইল এ দৃঢ় প্রমাদ, 

প্রাণ চাহে ভার সনে 
ঘটাইতে চিরস্থান্্ী বাদ। 

ভাই আজি এ ছুর্দিনে 

্ সিদ্ধুবক্ষে হয়ে মজজামান ** 
ভরিবারে পারাবার 

প্রাজ্ঞ কর্ণধার ঢাছে প্রাণ । 

এ সঙ্কটে বধ তুমি 

শুনি মম কাতপ়্ আহ্বা ন-- 

শ্রেষ্ঠ গ্রদর্শকরূপে 

ধরি পথ হও জাগুয়ান । শুনে নাই কভু কোন দেশ ।. 

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি | 
মিশ্র বারোয়”--দাদ্রা 1 

ভ্োমার দয়া চাই জননী 

তোমার দয় চাই 

অঙ্গে আমার নাই শকতি | 

| ভকতি'মোর নাই । 
.ক্কতবারই অ।লম্থ ধাতি 

নিভে গেল ঝড়ে-- 

পরাণ কাপে ভরে, 

এবার আমি জেনেছি ঠিক ' 

আর গতি মোর নাই 

তোমার জমপ চরণ বিনা 

সকপি বৃথাই। 

চি. ৯ 

সা সরাভ্ঞা। জ্ঞা ত্বা 1] . 
তো মা* র. দূ যা ০ 

গু টি 

সা না না সা -া-1 
বব নদ রা চাই * ০. 

টিং প্র 

॥ণা ধা ধা) পা পা 4] 
না ইশ ক তি 

7] -1 - 71] 

ঙ 

তোমার নয়। ঝরূলে পরে 
মরুর বুকে নিঝর ঝরে 

শু তরু মুগ্তরে সে 

মোহন মন্তরে | 

' তাইতো! তোমার চরণতলে 

এসেছি গে! ফিরে-. 

ভাসি নয়ন নীয়ে, 

চরণধূল। দাও জননী 
আর কিছু ন! চাই 

সকল গ্লানি--মনের গ্লানি 

নিমেষে খুছাই | 
কথ! সুর ও প্বরলিপি--্শ্ীনিশ্মলচন্দ্র বড়ীল বি-এল। 

গু সঃ 

পা পা -া জ্মাজ্ঞা রা। 
রা 

৯ 

রঙ্তা মপা.পা। 

চা ই জজ নন নী ০ তো মা * 

গু + গু ী 

শা 7 7] পাশ পা। পা পধা 17 
৬ ও অঅ ড. গে আঁ" মা* বর... 

১ ০ ১৭ | 

ধা ধ্পী 11 মাগামা গম পা 41 
ত ক * তি মো রুূ না*ণ ই ৬ ০ 
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রীর্সা রা নার্পা 1 শা -শাএ] নানা -পা। পা না-া? 
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[ণা শা ণা। ধা পা মা] পা -া 71 শী শা শা সা সরা- জ্ঞা। 
আর গ তি মো র্ নাই * ৎ ই ০৪ তোমা র. 

গু ৃ | ১৭ প ্ ১4 গু 

জ্ঞাজ্ঞা 17 পাপা -। পাপা শা র্মাজ্ঞা- রা। সা-রা নাহ 
অ ম লু " চ রণ ৰি না ণ . সস বক ও লি ০." বৃ 

ডি ও 

সা -া 7 -া -ী 71] 

থাই * ৯ সি ৪ 
১” ৬ ূ ১” রঃ ১" 

সা সরা -জ্ঞা। রাজ্ঞা "7 রা শা জ্ব।॥ রা জ্তা 17 পা পা -। 
তোমা র দ য়! ৬ ঝ র. লে প রে ও ম কু র 

.. ৩ ০ ৬ ১+ গু 

পাপা হু রমাজ্ঞা 11 রাসা-য পাশা পা পা পধা -15 
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থা -াণা? ধাপা ধা ধা পা ম্গা শী মা পাশা -া। 

মু ন্ জ বরে তে * মোহ ন্ মূ ন্ ত রে এ 

| 7711 

শর্ট 

রা রঙ 
" 

র্ 

১ গু ঙি নু ্ 

[াপাশীমা। গাগামা পানা নার্পা 1 আ্ঞা জা 7। 
তা ই তো তোমা র্ চর ণ ল ল তত লে * এ সে * 

ডক ১৭ | ৬. ॥ " যত 

ধ ্বর্বায নার্সা 1 শী 771 নানা পা) পা না-ও 
ছি গো ** ফি বে ০ ০. ৪ ৯ ভা গি ৎ ন য় ন. 

ডা ০ ৭ ১৮ 

[নার্পা 11 শালা 71 পার্মান]। াঁর্সা রা রা -া ণা। 

নী রে * ৭ ৪ চ রণ ধু লা ০ দা ও ন্জ 

গু ্া ১? ঙ | ১" ঁ 

ধা পা ১] গালা ণা। ধা পা মাহ পাশা 1 শশী 7 1 

ধা নী. ঃ জার কি * সু না ও চাঁই 2 ৬ ০ ০ ও 

১৫ গু ১ র ১ 
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স ক ল_ প্রা নি * ম নে র, মানি ৭ নিৎ মে * 

গু . ১ ঙ 

সা -রান্ত সা শান শা 
যে ও যু ছুর্টু *. ৪ হিং ভি দিকে 
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রি এ বর | মনে নীরবে নবস্থ্টির আশায় বসিয়াছিল, বাংলার কথায় 

দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর ।. ও হরে তখনও সহগদেবত! ধরা দেন নাই। পাপ 
€ শ্রন্পেন্দ্রু টট্টাপাধ্যায়) বৎসরের সাধনার বলে পিথ্বিঙ্জম়ী কবি আজ বাংলা ভাষ। 

ও ভাবের অঙ্গে যে অপূর্বব- নিপুণত। ও লীলার সঞ্চার 
আনিয়াছেন তখনকার দিনে ভাষার ও ভাবের সে সহজ 

মিলন ও তাহাদের অপুর্ব লীলাময় গতি ছ্িপ্রেন্জনাথের 
স্বপ্ন-প্রয়াণে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আগার মনে 

হয়, যেন তরুণ রশীন্ত্রনাথ স্বপ্র-প্রয়াণের অঙ্গের আড়ালে 

লুকাইয়া আছেন। বাংলা ভাষা আঙ্গ ষ নমনীয়তার। 
অধিকারী তইয়াছে, পঞ্চাশ বংপর পুর্বে স্বপ্ন-প্রয়াণে 
তাহার হস্প্ সম্তাবন! ছিল। 

ভাষর ক্রমোন্নতির ফলে দেখা যায় বে, ভাষার 

অর্থের পরিসর ক্রমশ বাড়িয়! যার। অল্প কণায় এমন 

ভাব প্রকাশ কর! যায়, যাহার ভাব বহুদূর বিস্ৃত; 

অনেক সময় শব এমন হইয়। ওঠে যে, সে তাভার 'অভি- 
ধানগত অর্থকে ছাড়াইয়া এক বুহতর হুক্ম সন্ু। গ্রহণ 

করে। শব্ধ তখন মনোময় হইয়া ওঠে । তাহার অর্থ 

তখন অভিধানকে ছাড়াইয়! যায়। রবীন্রনাণ বাংলা 

ভাষাকে এই মনোময় জগতে আনিয়াছেন । এই মনো- 

ময় জগতে শব্দ শুধু একট! ইঙ্গিত হুইয়৷ ওঠে; সীমা বন্ধ 

অক্ষরের ভাষ হাদয়ের যে সব অলীন কামনা ও বেদনা 

তাঙারই প্রতীক হয় এবং অর্থে যাহা বলিয়া বুঝাইতে 

*বিগত শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যের সমাজোচন] 
করিবার সময় আমর! অনেকে সেই সময়কার পারিপার্িক 
আবহাওয়ার কথ! ভুলিয়া! যাই এবং অধিকাংশ স্থলে 
আমর! বর্তমানের তুলাদণ্ডে সেই যুগের অনেককে বিচার 
করিগ্স। গ্রহণ করিবার সময় একটা ভূল করি; সে ভূঙ্টী 
এই তে, আমর! সেই সময়কার কথা ও মাপ দিয়া তাঠ1- 

দের ওজন করি নাঃ আমরা তাহাদের ওজন করি 

অ1জকাঁলকা!র ঈ্াড়িপাল্লায়। যে কয়জন দারুণ ছঃসাহসী 

পুরুষ লোকাপবাদ ও তাচ্ছিলোর মধ্য দিয়া সামান্য বাশ 
আর তক্ত! সাজাইয়। বাংলার নাট্য-মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়া 
গেলেন_-আজ রঙ্গমঞ্চের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির ফলে 
তাহাদের সেই আদিম প্রচে্টাগুলি অতি সামান্য 
লাগিতে পারে; কিন্ত কল! লক্ষ্মীই জানেন, তাহাদের 
অন্তরের নিষ্ঠা ও গভীরতা! কত গাঢ় ছিল। বছিমচন্ত্র 

যেদিন প্রথম প্রতিভার অসম ছুঃসাহসিকতায় সাহিত্যে 

নব নব মানব সৃষ্টি করিয়! বাংলা-সাহিতাকে নব জম্মদান 

করিলেন, আজ হয় তসে পথে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্ত্রের 

নর-্নারী সব ভিড় করিয়া চলিয়াছে, কিন্ত বঙ্কিমকে বুঝিতে 
হইলে বাংলার তখনকার পারিপার্থিক সাহিত্যগতের | পারে ন! ইঙ্গিতে তাহ। বুঝায়। রবীন্দ্রনাথের এই 
কথ। ভাবিতে হইবে । বাংলা সাহিতোর আকাশে ইঙ্গিতময়ী অপূর্ব ভাষ! দ্বিজেন্্রনাথের স্বপ্ন প্রয়াণের মধ্যে 
তখনও “আত্তির কুয়া কুয়া কইছে”, বাংলার সমাজে | পাই। বিজেন্্রাথই প্রথম এই ভাষ! প্রয়োগ করেন। 
তখনও সগ্য বিধবাকে ধুইরার ফল খাওয়াইয়। পাগল | সেই সময়কার অন্যান্য কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে 
করিয়] বাশের খোৌচায় চিতায় পুড়াইয়! সতীকরা হই- স্পষ্ট প্রভেদ চোখে লাগে তাহ! মনে হয় ভাষার এই 
তেছে, বাংলার গ্রামে গ্রামে তখন অন্যন বিংশ-পত্বী- | ক্রমো্রতির জন্য । হেমচন্দ্র অথব। নবীনচন্ছরের ভাঁষ। 

নিক রাঙা রনি অব্য! ই এই দুরপ্রসারী ইঙ্গিতময় সত! লাভ করে নঃই। 
আরম্ভ করিয়। গ্রার-বৃদ্ধ! অনুড়া বালিকার আইবুড়ে৷ নাম 

ঘুচাইয়া। পরলোকের স্ুব্যবস্থার নচমে বিবাহ করি- 

তেছে_-১ এই অসম্ভব বীভৎদ জগতের মাঝথানে কোঁথ। 

হইতে জোয়ারে আগিল-- অপরূপ মানব-মানবীর দলঃ মহাকবি আদিকবি-_- 

আয়েষা, কুণ্দ, শৈবলিনী, কপালকুগুলা, নগেন্দ্রনাথ, ছন্দে উঠে শশি রবি . 

প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, মহেন্দ্র ইত্যাদি ।. বক্ষিমচন্দ্রের দিকে ছন্দে পুন অস্তাচলে যার__ 

স্থদুর নগর গ্রামে বাজে দ্বিপ্রহরু 

অথব।-_. 

আমর! চাহিদা থাঁকি-_কিন্ত দৃত্তি আরো। একটু ঘুরাই়। একেবারে রবীন্দ্রনাথের ভাবা ও ভঙ্গী ! মনে হয় 

ফেলিলে দেখিতে পাইব, কি ভয়ানক প্রাণহীন অন্ধকারের | ক্নবীন্রনাথের-_- 

সমুদ্র ! সেই অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া মনে হয়, “ছন্দে উঠিছে তারকা | পু 

এই মহাছ্যাতি হূর্যায কেমন করিল ও সমুদ্র মথিয়। উঠিল ! ছন্দে কনক রূবি--” 

এই সমস্ত কথা বলিতোছিলাঈ, কেন ন। ঘ্বিজেন্্রনাথ | এই ভাষার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাণের ভাষার সংযোগ আছে। 

ঠাকুরের স্বপ্ীপ্রয়াণকে নুবিতে হইলে শ্মরগ রাখিতে হইবে | ্বপ্ন-প্রয়াণের ভাঁষা অপূর্বব। এই রকম সহজ লীলাময় 

যে, ইহ! রচিত হইয়াছিল পঞ্চাশ বৎসর আগে--রবীঞ্র- | ভাবায় বাংল! সাহিত্যে আর কোন কাবা পোখা নাই। 

সাহিতোর পুর্বে । বাংলাভাষা তখনও ফিশোর-কবির | রবীন্দ্রনাথ বাংল। ভাষায় বহু নব শব্ধ দিয়াছেন ও বহু 



২৮ 

সে কাজে হাত দেন। 

অই মম তপ 

অই মম জপ 
অই ঠাদে উনমাদ বাসনা-জলধি | 

অথবা-_- 

জামর। যখন যাব বন-সামিক্ানা তল দিক .. 

ডাকিলে সাড়া দিবার নাহি-লোক ! 

নিশ্বাসিয়। ওঠে ঝাউ কত যেন হইয়াছে শোক ! 
শাখা-বাহ উদ্যমিয়া খেদায় আলোক্-__ 

( রবীন্দ্রনাথ---“"অরণ্য উদ্যত-বাছ করে হাহাকার” ) 

অথব।-- 
গীত মাত্র পিয়া 

.... ঝরছে যেন জিয়া! 
শুনিতে শুনিতে আখি উঠিগ বাদলি”। 

অন্ত্র- 
এই বেণা পড় সরি; পরে বলে করে৷ না আড়াল 

ঝাট দিয়া ফেলি তারা-কুস্থমের এসব জঞ্জাল, 

আসিছেন প্রভু মোর ভ্রিলোক-বা'ছুত-দরশন 

অথবা।--কবির বিষয়ে বলিতে গিয়া সেখানে বলিয়া- 

ছেন-_- 

চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী, থাকিবেও তথ 

চিরকাল! বধিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা, 

যে অরণ্য বাতাসের সনে মুখামুখি কথ! কয় 

ডরে না ঝড়ে ঝাপটে, দিগন্ত- প্রাচীরে বন্ধ নয়... * * 

এবং-- 

সন্ধ্যা ন। হইতে যবে-_পুর্ণিমার প্রে-পিপাসা 

পুর্ব দিকে শশী 
, উঠি আছে বলি 

ফুল কুড়াতেছি মোরা বকুল তলার । 

এই সমস্ত উদাহরণে ঘিজেন্্রনাগের ভাষার অপুর্ব ভঙ্গী 

ও সহঙ্ধ দৌনার্ধ্য ্প্ট বোঝ। যার । লালসার রূপবণনায় 

ও অন্যান্য স্থলে প্রায়ই কবি ভারতচন্ত্রের কথ! মনে 

পড়ে। ভাষার স্বচ্ছন্দ গঠির দিকে চাহি মনে হয়, 

. ক্বপ্র-প্রস্নাণের কবি যেন ভারতচন্ত্রের স্বৃতিকে বহন করিয়! 

আশিয়াছেন | 

এখন স্বপ্ন -প্রন্নাণের কথ। বলা প্রয়োজন | 

“জীবন-শ্বতিশতে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য-স্ষ্টির কথা 

উল্লেখ করিয়! বলিয়াছেন, “বড়দাদ। তখন দক্ষিণের 

বারান্দায় বিছান! পাতিগ! সামনে ছোট ডেস্ক লইক্স! স্বপ্ন 

প্রশ্া লিখিতেছেন। . বঞ্জদাদ! লিখিতেছেন , আর 
শুনাইতেছেন, আন খন খন ছাস্যে বারান্দা! তরিয়। 

উঠিতেছে। ৬ গ + বসবে আমের বোল যেদন অকালে 

শব্ধে নব নব তঙ্গী দিছেন _-বিজেক্নাৎ ্ার ূর্ই - যা ফেগে তেমনি 

বপন-প্রয়াণের কপ্ত পরিত্যঙ। পত্র বাড়ীমগন ছড়াছড়ি 
বাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার 
এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাহার বতট। আবশ্যক 

তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন বেশী । তাই অনেক 

লিখিয়া ফেলিয়া দিতেন । সেইগুলি কুড়াইয়৷ রাখিপে 

বঙ্গসাহিত্যের একটা সাদি ভরিয়! তোলা যাইত । * * 

বপ্-প্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ । 

তাহাক্ন কত রকমের সি গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি, কার 
নৈপুণা । * 

- স্থ-প্রাণের যে কবি একদিন অমর্ত্য লোকে কলপ- 

নায় প্রেমে বিমোহিত হইর! মন্দাকিনীর সলিল-নিকতার 
সহিত আপনার বেদনার অশ্রু মিশা ইয়াছিলেন, . সে কাব 

দ্বিজেক্রনাথ খ্বয়ং। 

জগতে হই শ্রেণীর কবি গু কাধ্য দেখা ধাক্ন। এক- 
জনের কাব্যই জীবন, অপর জনের জীবনই কাবা। 

দ্বিজেকনাথের জীবনখানি একখানি কাব্য--আদিম 

কবির সায়ল্য প্রা, একান্ত জ্ঞানের 'মালোকে উদ্ভাসিত 

একখানি মধুর কাব্য! শ্বপ্ন-প্র্নাণের নায়ক কবি কর্প- 
নার প্রেদে বিঞ্জাহিত হইগ! তাহার হাতে ধর! দিবার 

অন্য জীবনখাৰি প্রবীপ-শিখার মত সার! রাত্রি ব্যাপিয়া 

একান্ত নির্ভরে আলির! রাখিয়াছিপ, ঠিক :সেই রকম 
'ছিজেন্্রনাথও লঙ্ত্ত জীবন মঙ্গলময় জ্ঞানের আরাধনা 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন--ধে জ্ঞান তাছাকে এমন 

সুন্দর ও. মহান্ এক অনুভূতি-্পিয়াছিল, যাহার সাহায্যে 
সতাই তিনি জীখন দিয়! বলিতে পারিক়াছিলেন- “পবা 

দিশ। মম মিঅং ভবস্ত”-.সমস্ত দ্বিক আমার মিত্র হউক ! 

“মিএরল্য চক্ষুষ। সমীক্ষরমহে»--মিত্রের চক্ষু লইয়। আমরা 

দেখি। 

শান্তি-নিফেতমের আমলকী-কুজের রান 
পরদেশী বিহঙ্জমর। আকাশ-যাজার অধসরে আর অ্য- 

নায় জন্য সেই পরম গ্েহমর় গৃহগ্বামীটিকে দেখিতে 
পাইবে ন1। নিতা অভ্যন্ত চড়,ই-এর দল অন্ধ অত্যা- 

সের বশে বারে বারে আমির! ফিরির! যাইবে । তপোখন 

পরিত্যাগ করিয়া তাঁপস চলিয়া! গিয্লাছেন 7 তাপসের 

গ্েহ-মস্ত্-সজীবিত সমস্ত নির্বা(ক অরণ্য বাথিত হইবে । 

ছিজেন্্রনাথ বখন বিশ্রাম করিতেন, তখন গণিতের 

কোনও গুড় তব লইয়া চিন্তায় মগ্ থাকিতেন। সেই 
সমগ্ন তিনি বলিতেন, “এই লবে একটু রি করি- 

তেছি।” শি নতি 
"অতুল এশ্বধ্যের অধিকারী হইয়াও স্বেচ্ছা তিনি 

দরিঞ্জ ছিলেন । পিত্দন্ত মাসহারার স্বটাই জ্যেষ্টগু 

স্বীপেন্রনাথের হাতে বাইত, নিজে কিছুই রাখিতেন ৪18. 
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তার গিগমিত আছার-বস্থের কখনে। অপ্রতুল 

কিন্ত একটী কাম্যবস্তীর অভাব মধো মধ্যে অগ্থতৰ করি, 

তেন--লেটা লেখার জন্য ও বাকা তৈরীর জন্য কাগঞ্জ। 

একদিন গুনি, জোড়ারনাকোতে তার চাকরকে কাঙ্কৃতি- 

ছিনতির গ্বরে বলিতেছেন-_প্ঘীপুকে গিয়ে বলিস আজ 

ধঙ্দি আমায় একট! গোয়ানি দের, আমি একখানা খাত! 

আনাই ।” ৬ 

্বপ্-প্রয়াশ লিখিয়া কৰি যখন বাহাকে পাইতেন 

তাঁহাকেই শোনাইতেন । শ্রোতার জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্যের 

কথা একেবারেই মনে থাকিত না। 

"তিমি আমাদের ( সরল! দেবী) শ্রোতা করে তার 

স্বপ্র-প্রগনাণ শোনাতেন, জালে। বুঝতে পারতাম ন|। 

তাতেই মজ। লাগত । মুখ চেপে হাসি টিপে রাখতাম, 

ঘারে এসেই হেসেই সার!। একদিন আমাদের সঙ্গে 

তায়! দাসীও শ্রোতৃবৃদ্দের একজন ছিল । শুন্তে শুনতে 
সে গড় হয়ে প্রণাৰ করলে। 

উচ্চহান্যে জিজ্ঞাস] কষলেন, “ও কি? প্রণাম করছিস্ 

কাকে ?, সে বল্পে। 'ঠাকুর-দেবতার নাম শুনলে পেলাম 

ফর্ডে হয় না” ?” ্ 

্বপ্র-প্রপ্নাণের বাছা ঠাকুর-দেবত! তাহাদের নাম 

করি--কল্পনা, মায়া, লালসা, কামনা, আনন্দ ইত্যাদি । 

অবশ্য হারাই জীবনের দেবতা । ইাদের পাষাণ- 

দ্বেউলে অহরহ মানব দলে দলে আহুতি দিয় চলিয়াছে। 

ত্বপ্প-প্রয়াণের রূপকেঘ বাহ্য-অংশকে বলা যাহতে 

পারে, কবির সহিত কল্পন। দেবীর পরিণয়। স্বপ্র-প্রয়াণে 

দ্বিজেন্রনাথ একটী কবির সৃষ্টি করিয়াছেন, যে কবি 

বিশ্বের অন্তর-লোকের অধিষ্ঠাতা। আনন্দ ধয় পুরুষ 
স্প্তিতে ভূবিয়া গেল জাগরণ 
সাগর-সীমায় যথা অস্ত যায় অন্ত তপন 

তখন গ্বপ্ন আসিয়া কবির শিয়রে পদ্ম-কর বুলাইল । 
স্বপ্নের প্ম-পরশে কবি পঅচেতন হুইয়া চেতন লাত 

করিল---ঘুষস্তে জাগিল ।” 
পের.কুপাছধ 
অন্ধে আখি পায় 

সেই গ্বপ্র-ৃ্টির সাহায্যে কবি ছায়াপথ দির শ্বপ্র-দেবীর 
সঙ্গে চলিয়াছেন। কোন্ কুলহীন প্রারাবারে কামচারী 
ঘথ চলিয়াছে বি জানে না। সারথীও নির্বাক । ইহা 

কবির বাস্তব-রাজ্য হইতে ষনোরাজ্ে প্রয়াণ । সেখানে, 

দলি দ্বর্ণরেণু, 
চিরে কামধেন্ 

কল্পতরু-ছায়! তলে রাতে হাসে ধরা। 

নেইখানে রহিয়াছে বিগত আনন্দের পৃথিবী) সেইখানে 
আদি-জননী মাক্সার শ্বর্গ-ভবনে কল্পনার সহিত কবির 
দেখা । তারপক়্ কবি রসাতল ও স্বর্গ সমস্ত ঘুরিয়া 
দেখেন,--লাল্সা, কুৎসা, ঘ্বণা, পাপ কি কি রকমে আপন 
নার প্রতাপ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । এই সমন্ত 
রূপকের বর্ণনার মানবী-ভাব এত মন্দার ফুটিয়াছে যে, 
এখানে সংক্ষিগ ভাবে তাহার পরিচয় দিতে গেলে রসহীন 
নীতি-কথার মত শোনাইবে। কবির কল্পনা-দেবীর 
নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা, বিষাদপুরের দৃশা, লালসার 

'কক' জামী সরলা! দেবী। 
৮ 

হইত ন। | রূপ ও কীর্তি---এমন লললল ও মহজ, ধে কখনই মনে হয় 

ঝড়মাম। (ছিজেজ্নাথ ). 

২৯ 

ন! যে, ৫কানও নীতির রূপক পড়িতেছি। এই সমস্ত 
ঘটনার উপর কাবোর একট। সুন্দর আবরণ আছে যাহা 
পাঠ করিলেই প্রতীরমান হয়। - স্বপ্র-প্রয়/ণের শেষে 
নায়ক-কৰি বিষাদে অধীর ছইক্স! ঝলিততছেন। 
কবি কহে, কাহারে হধিবে কেবা, সব পৃথিবীর 
অই দশ। নিরখিয়! মন মোর হয়েছে অধীর-. 
কিছুতে না হয় তপ্ত ! কি আছে এ-ছার ভব-ধান্ে 
আছে বটে প্রেম-রত্ব | কিন্ত কোথ। ! ৫গ্রম শুধু নামে! 
চাবি'বন্ধ হ্বদক্ন সকলি প্রায়, দৃঢ়মুষ্তি কর ! 
পদ প্রসারিতে মান! ঢারিদিকে গণ্ডি-আক। খর। 

কবির সমস্ত ভ্রধণের মধ্যে যে সমস্ত অন্যায় ও অত্যা- 
চারের ছবি দেখিয়ছেন তাহার শ্বিতিতে ভারাক্রান্ত হইয়! 
কবির চিত্ত ছুলিয়৷ উঠিন্নাছে । কোথা ও-. | 

এর অভিমান উঠে সকল হইতে উচ্চে চড়ি। 
সাধ যার তরাচর পদতলে যাক গড়াগড়ি 
ও দাড়ায় কর-যোড়ে অত্যাচার*ভারে অবনত 
যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত । 
এই লালস। আর হীন বাসনার জগৎ হইতে কবির 

বিষাদ-কঠ চার সেই স্থান, বেখানে-- 
্ ্ হাদয় সবার-- 
এক ছাচে ঢাঁল।, কেছ নহে পর, এক বাসস্থান 
সকল জগ-জনের) ক্ষুধ। তৃষগ সবার সমান । 
আজ শ্বপ্প-প্রয়াণের স্বপ্র-ণোক ছাড়ি! বিংশ শতাব্দীর 

জাগর বাস্তবশলোকে হিংসা আর লালসার সংগ্রামের 
শ্রাস্ত অবসানে সেৰ প্রশ্ন উঠিরাছে--. 

কোথায় সেই স্থান ? মানব কি আবার মিপিবে ন। 
আপনার আদিগৌরবে ? কাছার অন্তরে দেই মন্ত্র আছে, 
যার তেজে মানবের মহাধজক্তশালার হয়ার আবাক্স খুপিবে? 
জেনোয়ার মন্ত্রণা-সভাক় ? ভাসেই কনফারেন্পে ? লুকা- 
পোঁর চুক্তিতে ? 

এ প্রশ্ন আজ পৃথিবীর উপরে চন্দ্র-স্ূর্য্যের মত ছলি- 
. তেছে। এ গ্রন্থ হুলুক্--কিন্তু স্বপ্ন-প্রয়াণের খধি-কবি তার 
স্বপ্র-কান্যে কবিকেছই ভার দিয়াছেন এই প্রশ্ের উত্তরের 

অন্য। নায়ক-কবিকে স্থসঙ্গ বপিতেছে--€হ কবি, 
তোমার কে বিলাপের ধ্বনি তন? তুমি অরণ্যের 
পান্ধী, তোমার মুখে বিলাপের ধ্বনি কি সাজে? তুমি 
চিরকাল অরণ্যের পাখী--ষে অবপ্য খাতাসের সঙ্গে মুখা- 
মুখি কথ কল্প, যে অরণ্য ঝড়-ঝাপটে ভয় করে না-_দিগন্ত- 

প্রাচীরে বন্ধ নয়--ভূমি সেই অরণ্যের পাথী? তোমার 
কণ্ঠে বিলাপ-ধবনি ? তোমার বাণীতে আছে অপাধা- 
সাধনগ্মন্ত্র ! তুমি আধার নিশীথে প্রভাত-সূর্য্যকে ডাকিয়া 
আন-_ছুরস্ত শীতে তোমার কুজ-ভবনে তুমি শিশিরকে 
বাপ করিয়! উড়াইয়! দক্ষিণ বাতাসের পথ করিয়! দাও-_ 
অসাধা-সাধন মন্ত্র তো তোমার কণ্ঠে! 

এই অসাধ্য-সাধন মন্ত্র আজ ভারতের দিখ্িজয়ী 
কবির তন্ত্রীতে বাজিতেছে । দ্িজেক্রনাথের শ্বপ্র রবীক্র- 
নাথের বীণায় অগি-মুর্তি লইয়া উঠিতেছে--মে অভ্রির 
তেজে দিগন্তের অন্ধকার সমুদ্রের এ-পারে আর ৬-পারের 

মাঝখানে মাঝে মাঝে এক আলোর স্বপু-সেতু স্যত্রির 
সাড়া পাওয়া যাইতেছে, আবার কখন তরল অন্ধকারের 
হিদ-মোত আসিয়। পড়িতেছে। শুধু উর্ধে সেই প্রশনটী 



৬০. তত্তবোধিনী পত্রিকা... বদ, ৪শৰ 
একটী তারার মত জ্লতেছে--মানবের মহাযজ্ঞশালার | পথেরই অগ্রষাত্রী পথিক মাত্র । তাহার স্ুশ্রিই জীবনের 

ইন়্ার খুলিবে কবে ?* | কথা আজ মনে পড়িতেছে। মধুর ত্বাহার বাক্যবিন্যাস, 
মধুর তাহার বাবছার, মধুর তাহ!র জাগরণের আহ্বান, 

বাদ । মধুর তাহার আনন্দ পুর্ণ মূর্তি এবং মধুবতম তাহার তাপ- 
দগ্ধ শেষ জীবনের নির্জন বিশ্রামের ছবি। তিনি 

স্বৃত্তিসভা | বিগত ২৬শে চৈত্র মঙ্গলবার শ্রদ্ধেয় | দেশের সমুচ্চ লোকরন্দের অন্যতম । 7, /. ০. 
' আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের স্থৃতিসভা ৰকলিকাত। | ৬/০:0১০:৮, ইউরোপীয়গণের প্রতিনিধিরপে শিক্ষ। 
টাউনহলে হুইয়াছিল। মহারাজাধিরাঁজ বর্ধমাঁন সভা- ! ব্যাপারে আশুতোষের আন্তরিকতার কথা উল্লেখ 
পতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য | করেন এবং ইহাঁও বলেন ঘষে, আশুতোষের ভিতরে 
লোকের সমাগম হয় । বর্দমানাধিপতি তাহার প্রারভ্ভিক | দৃঢ়তা ও নিভাঞ্তার ভাৰ যথেষ্ট পরিমাণে থাফিলেও 
বক্ততাতে এই সভার কালবিলম্বের হেতু নির্দেশ করিয়! ; তিনি স্ুবিবেচক, বিনয়ী, গঠনকামী এবং কর্ম্মা লোক 
বলেন যে, যর্দিও আশুবাবু ছুই বংসর পূর্বে পরলোক | ছিলেন। 
গমন করিয়াছেন, কিন্ত বঙ্গের প্রতি অধিবাসী তাহার স্মণ্ত আশুভোষের তিরোধানে এইরূপে আন্তরিক বেদন। 

সমানভাবে বহন করিয়া আনিতেছে । তাহার প্রতিভা | প্রদর্শনের পরে বদ্ধমানাধিপতিকে সভাপতি করিয়! তাহার 
ছিল সর্বতোমুখী, আর ছিল শিল্প ও সঙ্গীতের উপর ; স্বতিরক্ষার ব্যয় নির্বাহার্থে অর্থ সংগ্রহ করিবার অন্য 
তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ) শ্াহার আবাস-নিকেতনে | একটি 00100716699 বিগঠিত হইবার প্রস্তাব হুইয়! 
যাইলে উহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলিত । আশু বাবু ও | সভা ভঙ্গ হয়। 
তাহার পত্বী প্রতিভা দেবীর সুমিষ্ট ব্যবহারে বল! বাহুলা যে শ্রদ্ধেয় আশুবাবু ৰহুদিন ধরিয়! 
সকলেই পরিতৃপ্ত ভইতেন। এদেশের বর্তমান রাঙ্- | আদিত্রাঙ্গমমাজের সভাপতি ছিলেন। 

নৈতিক জাগরণের মূলে তাহাকে দেখিতে পাই। ধাহার! পজাপাজ রবীজনাখের ন্োিলিব। এও 

মাতৃভূমির জন্য অসাধাএণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, ১ 
তারতের ভাবী ইতিহাস রচনার সময়ে, তাদের ২৫শে বৈশাখ শনিবার প্রাতঃকালে পুঞ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের 

মধ্যে আশুতোধের নম সমুচ্চ স্থান অধিকাঁর করিবে। ৮৯৫৪ ক রা শাস্তি- 

পরে বিচারপতি শযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধায় মহাশয় কেতনের কু সপম্পন য়া গিয়াছে। এই 

বিচারকরূপে আশুবাবুর কৃতিত্বের উল্লেখ করেন) এবং । উপলক্ষে তথায় এদেশের এবং বিদেশের বহু গণামান্য 

একথাও সাহলাদে উল্লেখ করেন যে, আগুবাবুর শিক্ষা- | লোকের | সমাগম হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর সুযোগ্য 

দীক্ষা বিলাতে হইলেও ভারতবাসী বলিয়। তাহার আত্ম- খ্ণডত যুক্ত বিবুশেধ? শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্খ ও ঘণ্টার 
নি রোরি এক নিবে নাভিতে রিবা তারও পদ্ধতি অনুসারে জন্মঠিথির অন্ুষ্ঠানটী 

| ২৯ | ম্বস্তিবাচন ও শান্তিবাচন পূর্বক যথারীতি. সুসম্পন 
ন মঃ (বি. এল. মিত্র বলেন যে, আশুবাবু আইন ও ৃ 
হন মা বির রি করিয়াছিলেন । অনেকগুলি সময়োপযে।গী সঙ্গীত গীত 

বর টা হইয়াছিল এরং সর্বশেষে প্রচুর ৩শাজের জায়োজন ছিল । 
লারমা শীঘুক্ষ বি ল বলেন ৫ ঠা এ রী ৮ উৎসব-রজনী'তে আশ্রম-কনাকাগণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 

বুর সনু ূ নববিরচিত “নটীগ পুঞ্জা” নামক নাট্গ্রস্থের অভিনয় জাতির যেকোন রাজনৈতিক দাবী অর্থাত 7১0110105 ১০ 
রা সা টি ঠ টপ রা এ পিয়োরকোখারে যত মন্বামাহি অভিখিগগের বো, 

ৃ রি এ ্ হরণ করিয়াছিল । আমর দেশর ও দশের শুভাথা ইনার হব, রর র্ নু 

কেরা লৈ আলোকে তবু হত জগবানের নিকটে পুন রবকনাথের নীরা 
কথনে উদার ভাব অন্তরে স্বতঃই জাগিক়। উঠিত | মিং টি, প্র্থনা- কগিতেছি। 
মি গোস্বামী বলেন যে, আশুতোষের সর্ধবভোমুখী প্রতিভ। ্ 
অঞ্জ পরিচয়ে আয়ত্ত করা সুকঠিন। এদেশের জাতীয় 
শিক্ষ,র সঙ্গে তাহার নাম ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত । তিনি 
ঠিকই বুরির়াছিলেন যে এদেশের প্রদত্ত শিক্ষা দাসত্ব 
ভাবকে আরও বাড়াইয়! দ্নেয়। শ্রীঘুক জে. এমবসৈন 
গুপ্ত ওজব্িনা ভাষায় বলেন বে, আশুতোষ কর্মী 
সরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাহের দক্ষিণ ত্ম্ত স্বরূপ ছিলেন। 

পপ পপ পাপ পপ পপ সপ পরা 

৫ সি এ 

গাহস্থ্য-পংবাদ। 
শ্রাদ্ধ ।__-গত ২৭শে ফক্ধন বৃহস্পতিবার প্রবীণ 

ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ রাঁধাকান্ত্ব আই মহাশয়ের হমুযোগা। পত্বী 
ইচ্ছাঁময়ী দেবী তাহার নোয়াপালীর বাসত্ববনে পর- 

কি জাতীয়, শিক্ষা, কি জাতীয় ব্যঞ্চ, কি হিন্দুন্থাণ বীমা | লোকগত হইগাছেন। তছৃপলক্ষে গত ২৭শে চৈত্ 
ফন, কি লক্ষ্মী কটন মিল-_-এ সকনেরই সঙ্গে অশু- ৰ শ্রীযুক্ত রাধাফান্ত আইচ মহাশয় তাহার কুমিল্ল। নগরীর 
বাবুর নাম বিক্ষড়িতঃ এ সকলেরই মধ্যে তাহার ূ বাসখাটাতে পুন্থগণনঠ তীয় পরলোকবাপিনী পত্বীর 
কীঞ্ডি। তিনি অন্যের সঙ্গে মিলিয়। জাতীয়তার যে | আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পযন করিয়াছেন। সাধারণ প্রাঙ্গদমাজের 
সুঢুট ভিন্তি স্বাপন করিয়া! খিয়াছেন, আমর] মনেই | প্রচারক শ্রীযুক্ত অমুতলাল গুপ্ত মহাশয় আচাধ্যের কার্য্য 
গিত্তিরই উপগ নির্বাণ কাধ্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। | করিগ্লাছিলেন। এই অনুষ্ঠান্টীর বিশেষত্ব এই যে, 
তিনি যে পথ দেখাঠঠ়! গিয়াছেন, আমরা সেই ইহাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্থিত একেখরবাদ সম্মত 

০. ৮ পপ 

৭৭ পাট সস 

সত শপ সী 

* “কলোণ"-চেত্র, ২৩৩২ লাল। বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি দান্সামঞী উৎসর্গ ক্র! 



বৈশাখ, ১৮৫৮ 

হইয়াছিল। ভগবান এই পুণ্যময়ী রমণীর লোকান্তরিত 

আত্মার কল্যাণ বিধান করুন | 

শোক-সংবাদ | 

৬কৃষ্চগোবিন্দ গুপ্ত। বিগত ১৫ই চৈত্র 

সোমবার বশ্রের কৃতী সন্তান সার রুষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত তাহার 
বাঁলিগঞ্জের আবাস-নিকেতনে ৭৫ ৰসর বয়মে পরলোক 
গমন করিয়'ছেন ॥ তাহার পিতা শ্রদ্ধেয় কালীনারার়ণ 

গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাঙ্মসমাঞ্জের ঘনিষ্ঠহম যোগ ছিল। 
তাহাকে মধো মধ্যে আদিত্রাঙ্গসমাজ্সের মাসিক সভায় 
দেখিতাঁম । পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদারত্ব একবার ঢাকায় গিয়! 
আদিব্রাহ্মনমাজের পদ্ধতি অনুসারে তাহার একটি কন্যার 

বিবাহ দিয়া আসেন | তাহার রচিত একখানি ব্রঙ্গসঙ্গীত 
পুস্তক আমাদের নিকটে আছে; উহার নাম ভাবসঙ্গীত। 
উহ তাহার সরল হৃদয়ের উচ্ছাসে পৃর্ণ। সার কৃঝ- 
গোবিন্দ ১৮৭৩ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। 

তিনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় ও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি 

আপনার প্রতিভ। গুণে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর 

পর্যন্ত হইয়ছিলেন । বাঙ্গাণীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 

এই প্র অধিকার করেন। ১৯০৬ থুষ্টান্দে তিনি [31972 

00007019510 নিযুক্ত হইয়া মতস্যতত্ব অনুসন্ধান 

করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিক! পর্যটন করিয় 
আসেন। ১৯*৭ সালে তিনি 15019 ০007011এর 

জনৈক সভ্য নিধুক্ত হন। বাঙ্গালীর মধ্যে তাহারই এই 
প্রথম অধিকীরলাভ । ১৯১৫ খৃষ্টান ঠিনি উহা 

হইতে অবসর প্রাপ্ত হন.। এইরূপে তাহার স্থদীর্ঘ 
জীবনের ৪২ বখসর কাল রাজসেবায় অতিবাহিত হয়! 

ইহার পাঁচ বৎসর পরে সৈন্যবিভাগ সম্বন্ধে যে, [010 

[03165 (00211591017 বসিয়াছিল তাহাতেও তাহাকে 

কাধ্য করিতে হইম্াছে। কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত। 

অর্থাৎ গবর্ণর হওয়ার অবসর তাহার শেষ জীবনে 

আসিয়াছিল বটে, কিন্ত বাঙ্গালী বপিয়! হইতে পারেন 

নাই ; অথচ তাহ অপেক্ষা জুনিয়ার সিভিলিয়ন আসামের 

শাসনকর্ত। হইয়। গেলেন । 1, ০১১, [ এই উপাধি 

লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি তাহার 

দক্ষতাগুণে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলের শ্রদ্ধা- 

' ভা্জন হইতে পারিয়াছিলেন । তাহার তিনটি পুত্র, 

দকলেই প্রঠিভাশালী ও কৃতী। পাঁচটি কন্যা উপমুক্ত 

পাত্রের মঠিত বিবাহসুত্ে গ্রথিত। তাহার অভাবে ত্রাঙ্গ- 

সমাজে পরিচয় দিবার মত একটি মহাজনের বিলক্ষণ 

অভ'ব ঘটল। ঈশ্বর তাহার সুশীতল ক্রোড়ে পরলোকগত 

আত্মাকে স্থান দান করুন। 

শোক-সংবাঁদ 

| 

২৩২ 
০ 

৬নীলমণি দে । মান্যবর সিভিলিয়ান কে. সিবে 
অর্থাৎ কিরণচন্দ্র দে মহাশঠের সম্প্রতি পিতৃবিয়ে গ ₹ই 
ইহার পিতা নীলমণি দে স্বর্গীয় কিশোরীর্টাদ মিত্র মহা- 
শয়ের জামাত! ছিলেন । মিষ্টার দে আপনা শিক্ষা ও 
প্রতিভা গুণে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইয়াছেন । তিনি 
নগ্নপদে ধুতি-পরিধানে চাদরে অর্ধ-মাবৃত দেহে আস্মীয় ও 
বন্ধুবান্ধবগণের দ্বারে গিয়। "দায় জানাইয়া বেড়াইতেছেন। 
তাহার এভাব আমাদের বড় মিষ্ট লাগিল। পরমেশ্বর 
পরমলোঁকগত আম্মার কল্যাণ বিধান করুন । 

৬যতীন্দ্রনাথ রাঁয় চৌধুরী । টাকীর 
সুপ্রসিদ্ধ জমিদার প্রধ্যাত্নামা রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
মহাশয় গত ২৪শে চৈত্র বুপবার রাত্রিতে তীহার 
বরাহ-নগরের বাসভবনে হঠাৎ পরলে।কগত হইয়ছেন। 
মৃত্যুর পূর্বে তাহার বিশেষ কোন পীড়া হয় নাই। 
হৃংপিণ্ডের ক্রিয়া অকন্মাৎ রুদ্ধ হওয়ায় তাহার মৃত্যু 
ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার বয়ংক্রম মাত্র তেষট্ট্র 
বৎসর হইরাছিল। টাকীর স্ুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদার 
ংশের নাম বাঙ্গালায় চির-প্রথা।ত। এই বংশেরই 

অন্যতম সুসস্তান স্বর্গীয় কালীনাথ মুন্সী, মহাস্ম। রাজা 
রামমোহন বায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির 
সহিত যুক্ত হইয়! 'ব্রহ্মদভাগ” প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘ 
দিন উহার ট্াস্টীরূপে কার্য করিয়! যান। যতীন্নাথ 
এই মহাস্ারই বংশধর । পিতামহের নায় ব্রাঙ্মদমজের 
সহিত ইহার প্রতাক্ষ যোগ না থাকিলেও ইনি ব্রাঙ্গলমাজেরু 
কার্যে শ্রদ্ধাশীল ও সহান্ভূতিসম্পন্ন ছিলেন । যতীন্ত্র- 
নাথ স্বয়ং সুবিদ্ধান্--ক্লিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ 
বি-এল ছিলেন এবং আমরণ ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়নশীল 
জীবন যাপন করিয়! গিয়াছেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা 
সাহিত্যে ইহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বঙ্গসাহিত্য 
ও দর্শনশাস্ত্রের প্রতি ইহার প্রগাঢ় প্রীতি পরিলক্ষিত 
হইত। ইচছার ফলে ইনি আজীবন বঙ্গীয় সাহিত্য পরি- 
ষদের সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং একবার পরিষদের 
বাৎসরিক অধিবেশনে দর্শনশাখার সভাপতি পদেও ব্রতী 
হইয়াছিলেন। স্থাদ্দেশিকতার ক্ষেত&রেও ইহার প্রীতির 
যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়। যায় । ১৩১২ সালের স্বদেশী 
আন্দোলনকে পল্লী অঞ্চলে প্রসারিত করিবার কার্যে 
ইহার যথেষ্ট প্রভাব ও প্রযত্ব দৃষ্ট হইয়াছিল । * বর্তমানের 
খদ্দর আন্দোলনেও ইনি নিশ্চল ছিলেন না। সর্বব্ধি 
সাধারণ কর্মে চিরদিন ইনি উৎসাংশীল ছিলেন । সর্ববো- 

পরি ধশী-দরিদ্র-নিব্বিশেষে সকলের প্রতি বিনয়-নঅ 
ব্যবহারে ইঠার শ্বভাবের বৈশিষ্টা ও মাধুর্ষ্য পরিলক্ষিত 
হহত। শে!না যার, ইনি ইহার স্বজাতীয় কম্চারীপিগেত্র 
সহিত নিত্য একসঙ্গে আহারে বসিতেন এবং আহাম্য 

পরিবেশনে কোনওরূপ ইতরবিশেষ থাকিত না। এরূপ 
মহাগুভব ব)ক্তির ঈদৃপ অকম্মাং মৃতু) বাঙ্গালার ছণ্1গ্যেই 
পরিচায়ক । আমরা ইহার শোকসন্তপ্ত পরিজনপ্িগকে 
এই গভীর শোকে আমাদর আশ্তব্রিক সমবেদন। 
ভানাইতেছি। ভগবান ইহার লোকাস্তর্িত আত্মার 
কল্যাণ বিধান করুন। 



তন্ববোধিনীর নিয়মাবলী ) 
গ্রাহক । 

১। তশ্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আর্ত হয়। বৎসরের যে কোন সমজ়্ গ্রাহক হইলেও সেই 
বর্ষের প্রথম হইতেই পত্রিকা লইতে হুইৰে। 

২। আগ্রিষ বার্ধিক সুলা সডাক ৩৬/* আনা । অসমর্থ , মহল ও ছাত্রদের জনা ২৩৯ । 
“ ৩। অনিবার্ধ্য কারণ বাতীত পন্রিক। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। 

৪। তিন আনার ডাকটিকিট, নাম ও ঠিকানাধুজ খাম পাঠাইলে একখণ্ড পত্রিক! নমুন। শ্বরূপ পাঠান হয় 
হাতে হাতে নমুন! দে ওয় হয় না। 

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠান হয়। অতিরিক্ত খরচ প্রায় 1 চারি 
আন! লাগে। | 

৬। ঠিকানা পরিবর্থন করিতে হইলে পূর্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইৰে। 
৭। বার্ধিক মূল্য অগ্রিম দেয়। 
৮। বিনি পচ জন গ্রাহক সংশ্রহ করির। দিতেন তিনি একবৎসর বিন। মূল পত্রিক! পাইবেন। 

প্রবন্ধ । 

৯1 তত্ববোধিনীতে ধর্শ, ইতিহাস+ বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, জীবনী, সমাজ-সষস্য!, সাহিত্য, ভ্রমণ, ব্যবসায়-বাণিজ্ট 
প্রস্ভৃতি সর্ধপ্রকার কল্যাণকর ও উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । 

১০1 লেখক যতই নবীন হউন, রচন। গ্রকাশোপযোগী হইলেই সাদরে গ্রহণ করা হর। নবীন লেখকগণের 
নিকট হইতে আমর! প্রধানতঃ সরল ভাবায় লিখিত বিজ্ঞান ( রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান ইত্যাদি 

বিজ্ঞানের সর্বৰিধ বিভাগ ) এবং অর্থনীতি, শিল্প, বাপিজা, সমাজ তত্ব ও ভ্রমণসন্বস্বীয প্রবন্ধ পাইবার আশ! করি। 
১১। রচনার সঙ্গেই উপযুক্ত ষ্র্যাম্প ও নামধাম-যুক্ত খাম দেওয়! থাকিলে রচন! ( প্রবন্ধ বা কবিতা) মনোনীত 

হওয়ার সংবাদ অথব। অমনোনীত হইলে পাওুলিপি ফেরত দেওয়া ষায়। তবে ডাকের গোলযোগে হারাইলে 
আমর দগায়ী হইব না। 

১২। রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে । 

বিজ্ঞাপন। 

১৩। বিজ্ঞাপনদাতাগণ মনে রাখিবেন যে এই পত্রিক। ৮৪ বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার বিজ্ঞাপনের হার 
সর্বাপেক্ষা সুলভ ১) এবং এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠ! অন্য পত্রিকার ছুই পৃষ্ঠার সমান । 

সাধারণ উজান, 58 ১৯২ প্রতিমাসে । 
এ 2. 22528 ৬ 

৫ & ৬  *৭১%০৯০৩ ৪৬৬ রর 

৮ %  ১25225০5৩ ৮০২ 

কভারের ১ম পৃষ্ঠার নিক্নভাগে :.*-* ১০৭ 
রঃ ২য় গা: ত৩৮৩০৩ ১৫ 

রঃ ক ঘর্দেক টিসি মু ৮ 

এ ৩য় 7 ০ ১২৭ 

প্র ্ ত অর্দেক তি, পন 

রে গর্থ টি ্ র্ 11111৩৮০৪০৩ ও হ 

এ আদেক - ১ ১০ 

১৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যে মাসে মূল্য না পাওয়! যাইবে নে মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়। দেওয়! হইবে। 
১৫). এককালে এক বৎনরের বন্দোবস্ত করিয়! ৬ মাসের মূল্য অশ্রিম দিলে শতকরা ২৫ টাকা, ৬ মাসের 

বন্দোবস্ত করিয়। ৪ মাসের মুল্য দিলে শতকর! ১২২ টাঁক1 এবং ৩ মাসের বন্দোবস্তে ২ মাসের অগ্রিম দিলে শতকর! 
৬২ টাক কমিশন দেওয়। হয়। . 

১৬। পুরাতন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পূর্ধ্ব নিয়ম বলবৎ রহিল। 
১৭। এজেন্ট হইলে টাকানন ।* অ'না কমিশন পাইবেন। | 
১৮) মুল্যাদি কার্ধ্যাধ্যক্ষের নামে এবং বিনিময় ও সমালোচনার পুস্তকাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে ॥ 

আদিবাহ্মমমাজ ূ | কাধ্যাধ্ক্ষ-- 
৫৫, আপার চিৎপুর রোড ও ভ্রীহ্বারেশচন্দ্র সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ । 

কলিকাতা | 



আদর্শ মিষ্টান ভাগার 
আমাদের এখানে সর্বববিধ মিষ্টান্ন অতি বিশু ঘবঙে প্রত্ত হয় | আমরা বিবাহাদি উৎসবের 

ফপ্টাক্ুও লইয়! থাকি । আমাদের দোক।নের বিশ্ব হবি এই যেৰপিয়! খাওয়।রও বন্দোবস্ত আছে। 
০০০০০ পি উিজ 

ডাঃ উমেশচন্দ্র'রাঁয় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগদিখ্যাত 

পাগলের মহৌধধ। 
৫০ ( পঞ্চাশ ) বসর ধাবত আবিষ্কৃত হইয়া শত-সহত্ম ছুর্দাস্ত পাগল ও সর্বপ্রকার বাযুগ্রস্ত 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মুচ্ছ%, ম্বগী, অনিদ্রা, হিগ্িরিয়া, অক্ষুধা, স্মায়বিক ছুব্বিলতা প্রভৃতি রোগে 

আশু, ফলপ্রদ ও অব্র্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিন। নূল্যে পাঠাই । প্রতি শিশি মূল ৫২ পাঁচ টাক । 
এস, সি, রায় এগ কোং 

১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস দ্বীট, কলিকাত|। 

আমি অতি অশহলাদের সহিত জানাইতেছি থে ড/. 0. 2) আবিষ্কত পাগলের মহৌষধ আমার এক পিতৃব্য 

বাবহার করিয়। বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। তাহার উন্মাদরোগ প্রবল হইলেই তিনি উহ! ব্যবহার কষিতেন 

এবং তাহা! অগ্রিতে জলের ন্যায় কার্ধ্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া নির্ভয়ে প্রত্যেক উন্মাদরোগীর 

ভম্য ইহার ব্যবহার অন্থমে!দন করিতে পারি। ইতি-” 

৫১ বি, বারাণস ঘোষের সেকেগু লেন 

যোড়]সাকে।, কলিকাত। । ৰ 
১০১ ১২১ ২৪ 

80. কমল মিষ্টা্ ভাগ্ার | বিষ্রানন 

€(৩২। ২ পটুয়াটোল। লেন-_আমহাঁষ্ট দ্বীটু ডাকঘরের সম্মুখে ) 
সন ১৩০* সালে স্থাপিত ॥ 

আমাদের দোকানের বৈশিষ্ট এই যেঃ ইহ। একাধারে সর্বপ্রকার মিঠান্সের ভাগার । 
১ম বিভাগ । হরেক রকম সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, রাষ্ড়ী, ক্ষীরের খাবার, ক্ষীরের ফল ইঃ । ২য় বিভাগ । মিঠাই__যত রকম হওয়। সম্ভব। ৩য়। জলপানবিভাগ ॥ 

অডণরি দ্রব্য সময়মত ও ঠিক ভাবে সরবরাহ করা হয়। সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয় । 
শ্ীবিপিনবিহারী লাহ! | 

গ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

সত 

২৪ মে সাহা বেহাল পরে টে 
ূ জি 



রিরালার স্থাপিত ধন ১২৬৫ সাল 

ভারতের গবার জেনারেল রাজ প্রতিনিধি মহানতি লগ 2 চেযসাজাড বড়লাট বা/াঠ্র 
ও ল' রোখান্ড:প বঙ্গদেশের গবর্মর বাহাহর কর্ৃক পৃষ্ঠপোধিত 

.. বটকুষ্ঃ পাল এও কোং 
ষর্ধাপ্রকাঁর বিল;তী ও পেটেন্ট গুঁষধধ, চিকিৎসার উপযোগী যন্তরাদি, সুধা, 

পশুচিকিতপার গুঁবধ ও বন্াদি ও ৮ বন্থাদি বিজ্রেতাঃ 
ভেড অফিস্.ঃ--১১৩ নং বন্্ফিল্ডন্ পেন, কালকাত। ॥ 
শাখ। অফিস ১১৯ নং পোভ।বাগার হ্ীট, কগিকাত। । 

০ 1মিওপ্যাথিক বিভাগ £--১২ নং টা লেন) উদ ও চলন. [বিভাগ ২১২ লং বন্কিন্ডন লেন। 
শাখা--৩* শোভাবাঞজ|র স্ত্রী দস্তঠিকিতস। বিভাগ ১-- ৬ নং চাঙনা বাগার পেন। 

খ্ুর্ব্বেদিক বিভাগ £--৩* নং লি স্রীট। স্থুর [বভাগ:--৭ নঃ বন্ফিন্ডপ্ পেন । 
ফ্যাক্টরী ১-+১ নং বীরপাা গেন, দমদম জংদন । 

রিসার্চ ল্যাবরে টব--১৮নং শশী ইষণ স্থরের লেন, হাটখোল! পোঃ, কলিকাত। । 
১। আমাদের এই বিভাগের অভিভ্ঞ ও রসায়নবিদ্ ব্কিন্র সাহায্যে আমরা সকল প্রক্কার পদাথ, 

জল, ওঁধধ, নুর ও মোম প্রভৃতি এনালিলিস্ বা বিশ্লেষণ করিয়। থাকি এবং মুত্র পরীক্ষাও বিশদরূপে 
হইয়। থাকে । প্র জিন নিয়নাবলী পাঠান হয়। রাসায়নিক বাদি এই স্থান হইতে সরবরাহ 
করা হয়। 

২1 এই স্বানে বিবিধ প্রকার আবশাকীয় পেটেন্ট ওধধাদি প্রস্থত হইয়া থাকে। 
৩। সোডা লিমনেড প্রভৃতি উত্কৃব্ট পানার জন এইখানে প্রন্তত হয়। ূ [২৬২ 

এলিকর অশ্বগন্ধা 
স্ম।তশচভ হাস, মাথাঘোরা, কার্যা অননোযোগি হা, হিইরিয়া, সব্বপ্রকার মানসিক বিকার, রাত! 

অকালবাদ্ধক্য পুঃক্র তারলা, পুক্বন্গানি, বঙ্গ, কাস, ক্ষযরোগ, বাত, ভায়াবিটিল ব! বুমুত্র, অগ্নিমান্দা, 
জজীণ্, অন্জরোগ, কোষ্ঠবন্ধতা প্রভৃতি রোগে অবার্থ। সেবনে অঠিরিক্ঞ মানসিক বা শারারিক পরি শ্রাম- 
জনিত দৌ-বিল্য দূব হর, দেহে নববুলর স+থর হয়। বহুকাল করোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্মণ্য রা 
্বাস্থসামর্থ ফিরিয়! পাইবেন । ইহ! সথস্বাহ ও স্ফ্তিকর। 

পানা” 

পন্কুন্থম তৈল । 
সৌগস্ধে, গুণে ও বর্ণে সকলেরই শীর্ষস্থান অর্ধিকার করিয়াছে ॥ কেশের মুল দৃ় করিতে, লাবণ্য বৃদ্ধি] 

করিতে, মপ্তিক্দের সকল প্রকার উগ্রতা বিনাশপৃর্বক হৃশীতল করিতে ইহার সমকক্ষ বিরত অভাবধি এ 
ধৃত হয় নই । 

ইহা বিশ্বন্ধ তৈলের সহিত আনেক গুলি পরীফিত মূল্যবান তেষজসংযোগে ্রস্থত হইয়াছে-___শিরঃ- 
গীড়া, শিরোবৃর্ণন, স্ায়ুবিকার ও ছুঃন্বপ্নের ইহা একটী অমোঘ শান্তিকারক তৈল; বিলাসীর একমাগ্র 
আদ্ররের সানগ্রী, বঙ্গললনার সোহাগের বন্ধ । 

বাাদের অতাধিক মস্তিক চালনা করিতে হয়, এই তৈস তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী-_কেশের 
অলপ তা, চুর উ ইমা হাওয়া, মুরামাস, কেখদছ প্রভৃতির একনাব্র প্রতিষেধক । 

এই মহেঃগ গর; তৈন বিশিউ উপাদানে প্রন্ত5। সকলানেই বানহার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করি। 

*. কেন জ্বরে ভুগিতেছেন ? 
মরদার্স বটরুঞ্চ পাল এণ্ড কোংর এঢওবার্ডন টনিক । 

সেবনে ম্যালেরিয়া, আঙানের ালগান্বর প্রদ্ৃতি যাবতীয় গ্বররেগ একবারে সর চকীত হর. 
মুন বো ১৮৯ ছোট বোতল %৮* মাশুলাণি ্বতর। 

বি, - পাস 
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কমন দি 
বি একবিংশ কল্প % 
বা চতুর্থ ভাগ ্ 

ৈষ্ঠ, ব্রাক্ষসন্বং ৯৭ | 
৯৯৪ সংখ্যা নি ৰিকা ১৮৪৮ শক 

“্রন্ধ বা একষিদমগ ০ কিঞ্নাসীদিদং সবিমহজৎ | গুদেব নিত্যং আমনমনন্বং শিবং শ্বতগ্বরিরবর়বষেকমেবাদ্থি তীরষ 

সব্র্ঘবা পি সর্ব্বনির মত. সন্ধা শ্ররং দর্্ধবিৎ সর্ববপঞ্জিমদ্ঞ্কবং পূর্ন প্রতিমষির্তি । একা তমোবোপাসনয়। 
পারত্রিকমৈহিকঞ্ণ শুতন্তবতি। তশ্মিন্ প্ীতিগীসা প্রিরকাধ্যসাধনঞ্চ তদপাসনমেব* ॥ পিন 

সা রি রব ০ 2 

স্পাদক-এ্ক্ষিতীক্্নাথ ঠাকুর. %. 
কলিগতাব ৫৬২1 সন্ত ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬ | শক ১৮৪৮ পল ১৩৪৩ ॥ ডা ৮ লে 

১। বন্ধু আমার জ্ীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ১ বা 
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বন্ধু- -আমার ! 
( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

৫ । জীবনলাভ । 

বন্ধু! আমার সঙ্গে লুকোচুরি থেল৷ খেলিতে 

তোমার বড় ভাল লাগে_-না ? তুমি মনে কর, 

গাছের আড়ালে ফুলের আড়ালে লুকাইয়। থাকিলে 

তোমাকে ধরিতে পারিব না ? সকল সময়ে তাহ। 

খাটে না । যাক--লুকোচুরি খেল! এখন থাক । 

আজ এই পুর্ণিম। রাত্রে তুমি এ৪সা7-আমি তোমার 

সঙ্গে বেড়াই আর মনের কথা কই ॥ আকাশের 

টার্দ,দখিনে বাতাস, আত্রমুকূলের উন্মাদক ম্থবাস, 

শতবিধ ফুলের ও মাটির স্থগন্ধ সমস্তই আমাকে 

পাগল করিয়! তুলিতেছে + তোমার বিরহে কীদিয়া 

কাটিয়। অনেক দিন গিয়াছে । এখন তোমাকে 

পাইয়/ছ---লাবণ্যে স্বর্গমর্তা ছাইয়। গিয়াছে ; এখন 

সর্ববত্রই বসন্তের বাতাস বহিতেছে ; এখন সকলই 

আনন্দময়, সকলই মধুময় । ধরণীর কাণায় কাণায় 

যেন শোভা উছলিয়! উঠিতেছে । সমস্ত জগত যেন 

নবযৌবনে চলটল করিতেছে। 
লুকোচুরি খেলিবার পূর্বেব তুমি যখন আমার 

কাছে বসিয়াছিলে, সেই সময়ে আমি শুভ্র সুগন্ধ 

ফুলের একটী মাল! গাধিয়া রাখিয়াছি--আজ | 

এ্রকবার আমির দেখ । 

। এই পথের ধারে আসিয়া পড়িয়াছি- কোথায় 

আসিয়াছি, কিছুই তো বুঝিতে পাঁরিতেছি না__ 

(তোমার চরণপুজ। করিয়া সেই মালা তোমাকে 

পরাইব বলিয়। | রাত্রি অনেক হইয়াছে । আমার 

ভালবাসা তোমার চরণে দিয়া সার্থক করিবার জন্য 

শক ১৮৪৮। স।ল ১৩৩৩। 

আমার প্রাণ ব্যাকুল হইরা উঠ্টতেছে। আজ 

তোমার চরণ পুজা করিতে না পারিলে এমন অবসর 

আবার কৰে আগিবে, কৰে আবার এমন মিলন 
হইবে, তাহা! বলিতে পারি না। ভূমি আমার 

হৃদয়ের পূজ। গ্রহণ কর-_আমার ভালবাপার যদি 

এতটুকু নিদ্রিত থাকে, তবে তাহাও জাগিয়া 
উঠ । ভালবাসার এ কি আশ্চর্য্য কথা_-বাথ! না 
পাই,লও স্থখ, ব্যথ। পাইলেও ম্থথ--সমস্য ক্ষণই 

যেন নিজের প্রাণ তোমার হাতে তুলিয়া দিবার 
জন্য উন্মুখ ! এক মুক্ুর্তভের জন্য হয় তে৷ তোমার 

দেখ! পাইব__-কিন্তু সেই এক মুহুব্তেরই জন্য, যেন 

নিমেষের ভিতর কত সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ বসর অনায়াসে 

কাটিয়। যায়। আমি তোমার ভালবাসায় ডুৰিয়া 

গিয়া যখন তোমার জন্য কীদি, তখন তুমি হাস; 
আবার আমি যখন সংসারস্থখে মন্ত হইয়। হাসি, 

তখন তুমি তমার জন্য কাদ__ভালব।সার এ কি 

লীলাহখলা ! ভালবাসার তন্ব পাইয়াছ-_-জীবন 

দ্বির। জীবনলাভ । 

৬) বিপথে। 

বন্ধু গো! তোমার বন্ধুর ছ্র্দশা একবার 

দেখিয়া বাও। তোমাকে বারেক ছাড়িয়া অন্যত্র 

গিয়াছিলাম বলিয়া আমার কি দশ! হইয়াছে, 

আনি আ:* ক্লান্ত দেহে 



চারিদিকে কাটার বন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল 

হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই কষ্টের সময় বন্ধু 
হে! তুমি কোপধায় আছ? একবার এসো-_- 

আমাকে পথ দেখাও । তোমারই জন্য তো এই 

জীবন রক্ষা! করিয়! আসিয়াছি। কিন্ত আর না_ 
আমার এ জীবন রাখিতে আর ইচ্ছা করিতেছে 

না বিস্বাদ--বিস্বাদ ! কাহার জনাই বা জীবন 

রাখিব ? সকল ছাড়িয়। তোমারই পশ্চাতে চলিয়া 

আমিলাম ; আর আজ কি না, দৈবাশড একবার 

ভুল করিয়া একটুখানি এদিক ওদিক সরিয়া 

গিয়াছি-_-অমনি তুমি তোমার বন্ধুকে ছাড়িয়া 
অদৃশ্য হইয়া গেলে? এক আধবার ভূলভ্রান্তি 

করিলে সংসারে তো মার্ডভ্রনা নাই দেখিয়াছি ; 

কিন্তু তোমার কাছেও যদি ভুলভ্রান্তির জনা মার্জনা 
না গাইব, তবে তোমাকে বন্ধু বলিয়া ধরার কি 

দরকার ছিল ৫ তোমার বন্ধুকে যদি বাচাইতে চাও, 

তবে আর বিলম্ব করিও না-_শীত্ আলিয়। দেখা 

দ্াও__-পথ দেখাও বন্ধু--পথ দেখাও--.এই ক।টার 

বনে শত বিষাক্ত কীটের মধ্যে আর এক মুহূর্তও 

থাকিতে পারি না। 
৭ | বিষাদ। 

বন্ধু হে ! তোমাকে হারাইয়! আজ আমি কি 

অবস্থায় এদিকে ওদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছি, তাহ। 

তো! তুমি দেখিতেছ। দেহ শত্ববিধ কণ্টকের 
আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ক্ইয়। গিয়াছে । অমেক 

ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ শ্রাস্চরণে ক্লান্তাদেহে তোয়ার 
'চরণতলে ছুদগ্ডের জন্য আশ্রয় পাইব ভাবিয়া! এই 

সুদৃশ্য বৃক্ষলতায় পরিশোভিত এবং সুগন্ধ রাশি 

রাশি ফুলে ফুলে ভরা এই বনের ধারে আসিয়া, 
বলিয়াছি।' এ সময়ে বন্ধু হে! তুমি আমাকে 

ছাড়িয়া কোথায় যাও ? গ্রামার প্রাণের উদ্বেলিত 

বেদনার তরঙ্গ কি তোমার হৃদয়ে পৌছিতেছে না? 

তোমার জন্য আমি এই যে পাগল হইঝ! গিয়াছি; 
হাই শদেখিতে কি তোমার বড় আনন্দ হয় ? আজ 

কত দিন ধরিয়া তোমার আশাপথ চাহিয়া আছি। 

এই জগচ্ত তোম!র নাম লইয়া যেখানে যাই, সেই- 

খখামেই যেন চারিদিকে উত্সবের খেলা চলিতে 

থাকে; কিন্তু প্রাণের বন্ধু! আজ একি! .আল 

ঘে দিকেই চাই, যেন আনন্দ ফুটিডেই চায় নাল” 

২১ বগ্স, ৪র্থতাগ 

ও সত ০ ০ রস 

হৃদয় যেন বিষাদে নিমগ্ন থাকিতে চায়--তোমার 
সংসারকে উদাস্ীয়নে দেখিতে চায়_যেন কোন 
কিছুতেই সত্যের ছাপ নাই-_ষেন সমস্তই একটা! 
প্রকাণ্ড প্রহেলিক ! বন্ধু--বন্ধু ! এসো - মুহুর্তের 
জন্য এসো-মামার নয়নের জল মুছাইয়া দাও-_. 
আমাকে এই আকাশজোড়া বিরাট অন্ধকার হইতে 
রক্ষা কর; আমার প্রাণে আশা দাও যে, তুমি 
আমার নিত্যসঙ্গী হইয়। আছ-আমি অভয় প্রাপ্ত 
হই। 

৮ | আবির্ভাব সম্বাদে॥ 

বন্ধু গো! মনে হইতেছে তুমি আমার কাতর 
ডাক শুনিয়া এবং তোমার এই দীনদুঃখী বন্ধুকে 
আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছ। তুমি 
আসিতেছ--আমার জানিবার পূর্বেই এই গাছ' 
পালা, এই ৰন উপবন, এই বনের পাখা, ইহার! 

জানিতে পারিয়াছে মনে হয়। তাই অজ সমস্ত বন 

উপবন ফুলে ফুলে ছাইয়। গিয়াছে ; মলয় বাতাস 

ঝুরু ঝুরু প্রবাহিত হইয়! ধীরে ধীরে তোমারই 
গাত্রের স্থগন্ধ বহন করিয়া আনিতেছে ; তাহারই 
তালে তালে গাছপাল! কচি কচি পাতার হাত পা 

নাড়িয়া কত না গ্রীবাভঙ্গীর সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। 
তোমার আগমনবার্তী শুনিয়া প্রকৃতিদেবী আজ 

নব নব ফুলহার গাঁধিয়। তোমার চরণে উপহার 

দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমারও প্রাণের 

ভিতর কত নৃতন ভাব, কত নৃতন বাসন উদ্বেলিত 

হইয়া উঠিতেছে-_মনটাকে যেন এই দেহের ভিতরে 
বন্ধ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি ন। সমস্ত 

প্রাণটাই যেন আজ বাহির হুইয়া আফিতে চাহি- 

ভেছে-মনে হইতেছে, আজ যদি পাখীর মত 

আমার ডানা হইত, তাহ! হইলে তোমার এখানে 

' খসিৰার পুর্ববেই আমিই তোমার চরণে গিয়া আছ- 

সালা পচ আপ পা ডাইয়। পড়িতাম । বন্ধু! তোমার অভাবে আমার 

প্রাণট! শুন্য হইয়া গিয়াছিল। আজ তুমি আসি- 

তেছ শুনিয়াই আমার প্রাণটা৷ আবার ভরিয়া উ্ভি- 
তেছে। তোমার পার্থে আমি ছুই মুনূর্ত বসিতে 
পারিব, এবং ভুমি আমার সখান্ুহৃত্রূপে আমারই 

পার্থে নিত্যদঙ্গী থাকিবে, এ আনন্দ আমি আর 
কাহাকে জানাইব ? এসো--এসেো বন্ধু! হার 

বিল করিও না-্প্রাণ আমার উতলা হইয়া উদ্থি- 
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থাকিতে পারিতেছি না । 

বঙ্গে পঞ্ুব্রাহ্ষণ কয়বার আপেন ? 
(গুক্ষিতীন্দ্রন'থ ঠাঁকুর ) 

আদিশুরের কীর্তি অক্ষু্ কেন? 

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস আলোচন! করিলে 

বোঝা যায় যে, আদিশুরের যশ ও কান্তি উজ্দ্বল 

আকারে অক্ষুপ্রভাবে নামিয়া আসিবার হান্য যে 

কোন কারণ থাক ন! কেন, জীবনের শেষভাগে 

তাহ! কর্তৃক পুত্রেছি যজ্ঞ উপলক্ষে পঞ্চ ব্রাহ্মণ 

আনয়ন যে তাহার সর্বব প্রধান কারণ, সে বিষয়ে 

কোন সন্দেহই নাই। ইহা এতিহাসিক সত্য 

হউক বা নাই হউক, মন্তত প্রবল জনশ্রঙ্তি এই 

যে, রাজা আদিশুর বঙ্গদেশে পঞ্চগোত্রের পঞ্চ, 

ব্রাক্মাণ আনাইয়া বাম করাইয়াছিলেন। আদিশুর 

তাহার রাজ্যকালের ভিতর শৌর্্য বীর্য্য প্রভৃতি 

বিবিধ রাঁজোচিত গুণের বিশেষ পরিচয় দিয়া যে 

ভনন্যসাধারণ খ্যাতি লান্ড করিয়াছিলেন, তাহাও 

সকল কুলগ্রন্থেরই সম্মত ॥ কিন্তু আজ সে আদি- 

শুরও নাই, তাহার সে রাজাও নাই। তথাপি 

আজও যে আমরা তাঁহার যশ কীর্তন করি, তাহার 

সর্বপ্রধান কারণ হইল বঙ্গদেশে পঞ্চ ব্রাঙ্গণ 

সংস্থাপন । বঙ্গদেশে যে শাশ্ডিল্য প্রমুখ পঞ্চগোত্রীয় 

ব্রাঙ্মণ, বলিতে গেলে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা ও 

প্রীধান্য লাভ করিয়াছেন, আদিশুরানীত এ পঞ্চ 

ত্রাঙ্মণই তাহাদের পুর্ববপুরুষ বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে । 

আজ কি পূর্বববঙ্গে, কি পশ্চিম বঙ্গে, রাট়ীয় ও 

বারেন্দ্রদিগের এত যে প্রতিপত্তি দেখিতেছি, ইহার 

সম্পূর্ণ না হউক, অনেকট। মূল হইতেছে এ পঞ্চ 
ব্রাহ্মণের তপোবীর্য্য। তীহাদের গৌরব না করিয়া 

আমর! দীড়াইবৰ কোথায় ? কাজেই পুর্ববপুরুষ- 

দিগের প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিতে গেলেই এ পঞ্চ 

মহাপুরুষকে যে রাজা এদেশে নাইয়া! যথাযুক্ত- 

রূপে বসতি করা ইয়াছিলেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে 

সেই রাজা আদিশুরেরও নাম যে কোন না কোন 

প্রকারে আমাদের স্মৃতিপটে জাগ্রত হইয়! উঠিবে, 

ভাহারও বশ ও কীর্তি যে আমাদের মধ্যে পুরুষাম্- 

ক্রুমে বিঘোদ্িত হইবে তাহা! আর জ্যাশ্চর্যয কি। 

বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণ কয়বার আসেন : 

] 
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রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অভাব 

ইতিহাস বলিতে বর্তমানে প্রধানত রাধ্রীয় 
ইতিহাসই ধরা যায়। যে সকল গ্রন্থে সংগ্রাম, 

রাজাহরণ প্রভৃতি বর্ণিত থাকে, সেই সকল গ্রস্থ্ই 
আজকাল আমাদের নিকটে সাধারণত ইঠিহাসরূপে 
পরিচিত হয়। পাশ্চাতাদিগের নিকটেই আমরা 

এই ধারণ! প্রাপ্ত হইয়াছি। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের 
আগ্নের পর্বিত সংগ্রামের সর্ববসংহারক অগ্নি চতু- 

দ্দিকে নিক্ষিপ্ত করিতে আজও বিরত হয় নাই। 
কিন্তু এই ভারতভভভূমি হইতে বন্ৃকাল যাব ভগবান 
গ্রামের অগ্ুব্প্গার একপ্রকার নির্ববাপিত করিয়া 

দিয়াছেন বলিলেও চলে। বর্তমানে ভারতের 

এমনই অবস্থা যে, ভারতবাসী ক্ষাত্রবলের সফলতার 

প্রতি হতাদর প্রকাশে বাধা হইয়াছে । ভগবানের 

যেন ইচ্ছাই নয় যে, আমরা আবার ক্ষাব্রবলের 

সহায়তায় পাশবিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। বন্ুকাল 

যাব অহিংসাধন্মের চচ্চায় অভ্যস্ত হইবার ফলে 

আজ সাধারণত ভারতবাসী ক্ষাত্রবল প্রয়োগে 

অনিচ্ছক ; আবার, ভগবতবিধানে আমাদের এমন 

অবস্থাও ঘটিয়াছে যে, ইচ্ছ। করিলেও ক্ষাত্রবল 
প্রয়োগে আমাদের অধিকারই নাই। এই কারণে, 

আমাদের দেশে রাষ্্রীয় ইতিহাসের বড়ই অভাৰ ; 

যা্দ ব কোন গ্রন্থে রাষ্্রীয় ইতিহাসের কোন উল্লেখ 
থাকে, তবে তাহাও স্পর্শমাত্রে। 

সামাজিক ইতিহাসের অভাৰ নাই। 

কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক ইতিহাসের 

বড় একটা অভাব ছিল না, বরঞ্চ প্রাচুর্যাই ছিল 

বলিয়া বোধ হয়। দেশে দবীর্ঘকালব্যাপী শাস্তি 

প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যাহা! হয়, তাহাই ঘটিয়াছিল -_ 
বঙ্গের ইতিহাসে সামাঞ্জিক ব্যাপারগুলিই প্রধান 

স্থান অধিকার করিয়া বসিল। আমাদের দেশে 

একট। সাধারণ সংস্কীর আছে যে, পুরাণাদি এতই 

কল্পনাপুণ্ণ যে, সেগুলির মধ্যে কোন প্রকার ইত্তি- 

হাসের ধার সন্ধান করিতে গেলে গোলোকধাধায় 

পড়িয়া যাইতে হয়। অনেকেরই মতে মুসলমান- 

দিগের আগমনের পূর্বববন্তী কালের ভারতের প্রকৃত 
ইতিহাস সংগ্রহের কোনই উপায় নাই। স্তখের 

বিষয়, এই ভ্রান্ত সংস্কার ধীরে ধীরে অন্তহিত হুই- 
বার উপক্রম করিতেছে । কিন্ত বড়ই আক্ষেপের 
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কথ, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ইত্তিহাসের যাহা কিছু 
সুল পুঁথি বা সহস্র বগুপর পুর্বে পাওয়া বাইত, 

তাহাও বর্গা, বিধন্মী ও বিদেশী প্রভৃতির অতাচারে 
এবং অনেক স্থলে গুহদাহ, জলল্লাধন- প্রভৃতি প্রাকৃ- 

তিক ছুর্দিবের কারণে বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে, 
ইহ। আমরা পূর্বেবে আদিশুরকথায় বলিয়া আসি- 

য়াছি। তদ্বাতীত, এখন বলাও অসম্ভব যে, কোথায় 

কোন্ তাম্রফলক বা প্রস্তরফলক ভবিষ্যৎ এঁতি- 

হাসিকদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছায় 

বর্তমানে আত্মগোপন করিয়া আছে । বিস্তর 

ইতিহাস, বিস্তর তাআ্রফলক ও শিলালিপি বিলুপ্ত 

হইলেও এখনও যাহা পাওয়া যায়, তাহ। হইতেই 

এদেশের ইতিহাস, বিশেষত সামাজিক ইতিহাস 

সংগ্রহ কর] যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা আমর! মনে 

এই সকল উপকরণ অবলম্বনেই আমরা 

আজও আমাদের পূর্বপুরুষ ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ 

করি না। 

ত্রাঙ্ষণ সন্বঙ্ধে নান! তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি। 

আদিশুর গৌড়পতি। 

এই সকল ইতিহাস হইতে আমর! পাই যে, 

এক সময়ে রাজা অশোক প্রভৃতি পরাক্রীন্ত অনেক 

গুলি যৌদ্ধ নৃপতির যত্বে ও চেষ্টায় বৌদ্ধধর্টের 
প্রঝল বন্যার মুখে বেদভিত্তি হিন্দুধণ্ম ভাসিয়। 
যাইবার উপক্রম করিয়াছিল । সম্মত দশম শতা- 

বীর মাঝামাঝি (৷ থৃষ্তীয় নবম শতাব্দীর শেষ 
ভাগে ) কান্যকুজ্জ প্রভৃতি দুই একটা রাজ্য ব্যতীত 

সমগ্র আর্ধ্যাবর্তকে বৌদ্ধধন্্মী সমাচ্ছন্ন করিয়। 

ফেলিয়াছিল ঝলেলেও অত্যুক্তি হয় ন। মগধ- 

রাজ্য ও গৌড়রাজ্য বিশেষভাবে বৌদ্ধধন্মের অধী- 

নতা স্বীকার করিয়াছিল। অনুমান হয় যে, 

আদিশুরের সময়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে ধশ্ধের নামে 

নানাবিধ অনাচার কদাচার প্রবেশ লাস করাতে 

বৌদ্ধধর্নের বিরুদ্ধে বৈদ্দিক হিন্দুধর্মের একটা প্রবল 
প্রতিঘাত-তরঙ্গ উঠিয়াছিল ;) এবং সেই তরঙ্গের 

সুত্র অবলম্বনেই বৈদিক ধন্ঘের' একান্ত অনুরাগী 

বঙ্গাধিপতি আদিশুর বৌদ্ধ পালবংশীয় নৃপতিদিগের 
হস্ত হইতে গৌড়রাজ্য কাড়িয়া লইয়া গৌড়া ধিপতি- 
রূপে মুদ্ধীভিবিক্ত হন। আদিশুরের বংশই 
বৈদিক ধর্ম্বের পক্গপাতী -ছিলেন, তাই বংশপ্রতি- 

নিক ক) 
ওপাশ 

২১ কর, ৭্থ ভাগ 

বযা-এ১০ কতা 

ষ্টাতা শালবান রাজ। কুলগ্রস্থে পুশ্বধযুপুরিপাল ক” 
রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন । 

আদিশুলের পুন্বেও এদেশে অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। 

এদেশবাসী জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, রাজা 

আদিশুর ক্ষিতীশ প্রমুখ বা ভট্রনারায়ণ প্রমুখ ধঘে 

পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনা ইয়াছিলেন, তাহাদের 

পুর্বেধ কানাকুজ প্রভৃতি বি.দশ হইতে কোনও 
ব্রাক্মণের এদেশে আপিরা বসবাস তো দূরের কথা, 

আগমনই ঘটে নাই। কেবল তাহাই নহে, এতি- 

হাপিকগণ যেই আবিষ্কার করিলেন যে, আদিশুরের 

পূর্বেবও এদেশে বন্দাঘটী ও সাবণ্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণের 
বাস ছিল, অমনি তাহার! স্থির করিলেন যে, আদি- 
শুর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা সর্বৈৰ কাল্প- 

আমর! ইহা স্বীকার করি না। বঙ্গরাজা 

ও তাহার পার্ববস্তা গৌড়রাজ্য যেরূপ বনু পূর্ববাবধি 
প্রপসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে দেশবিদেশ হইতে 

অন্যান্য লোকের ন্যায় বিভ্তিন্নগোত্রীয় ব্রাঙ্গণদিগেরও 

বনুপূর্ববাবধি যাতায়াত মোটেই অসম্ভব ছিল না। 
হয়তো এই একটী কাকতালীয় ঘটন! ঘটিয়াছিল 

যে, কোন শাগ্ডল্যগোত্রীয় ব্রাঙ্মণ পুর্বাবধিই 

বন্দ্যঘটা গ্রাম পাইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন, 
এবং উত্তরকালে ভর্টনারায়ণের বংশধর আদ্িবরাহ ও 

রাজার নিকটে এ বন্দ্যঘটা গ্রামই লাভ করিয়া 

বন্দ্যঘটী গ্রামীণ হইয়ীছিলেন । তাই বলিয়া আদি- 
শুরের সময়ে শাগ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাঙ্গাণের বঙ্গদেশে 
আগমন অস্বীকার করা যাইতে পারে না । আদি- 

' শুরের সমসময়ে বঙ্গদেশ একটা স্থবৃহত রাজ্য ছিল 
| এবং একে একে তাহার অনেকগুলি পরাক্রান্ত 
। রাজাও হইয়াছিলেন । 

| অধিকাংশ প্রজা! বৌদ্ধধর্পের অনুরাগী হইলেও 

৷ তাহার রাজার বৈদিক ধর্ষের পক্ষপাতী ছিলেন 
| বলিয়। মধ্যে মধ্যে জ'(কজমনকের সহিত ' যাগবজ্ঞ 

। করিতে ভাল বাসিতেন। এই সকল যাগধঞ্জ 
| উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক . 

 ব্রাঙ্মণের আগমন যে ঘটিয়াছিল, তাহা অনেকটা! 

অনুমান হর, বঙ্গদেশের 

নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে । - 8 
কুলগ্রস্থে তিনবার পঞ্চব্রাঙ্মণ আগমনের বিশেষ উল্লেখ। 

ভারতের এক রাজার দেশগহইতে অপর 

ক গৌ) ভা ৫*পৃঃ। রি 



জ্যেষ্ঠ) ১৮৪৮ 

রাজার দেশে, নিশেষত কান্যকুর্জী ও বঙ্গদেশের 
পরস্পরের মধ্যে যে অবাধ গতিবিধি ছিল, তাহার 

প্রমাণের জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে 

হইবে না। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত গ্রন্থে আছে, 

আদিশুর যখন যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় সভাস্থ 

ব্রাহ্মণদিগকে জানাইলেন, এবং তহুত্তরে ব্রাঙ্মণগণ 

যখন বৈদিক যজ্ঞ করিবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করি- 

লেন, তখন সভাস্ম একজন ব্রান্ধণ নিবেদন করি- 

লেন যে, তিনি ইতিপূর্বেব কান্যকুজ্জে গিয়াছিলেন, 

এবং সেখানে .ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক যঙ্ানুষ্ঠানে 
কৃতকার্য দেখিয়া অনতিপুর্বেবই বঙ্গদেশে ফিরিয়া 

আপিয়াছেন *%। সাধারণতঃ এইরূপ অবাধ যাতা- 

যাতের ব্যবস্থ। থাকিলেও জনশ্রুতি ও তাহার মূল 

কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, 

তান্তত তিনবার তিনটা ন্বৃহত যন্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে 
পাঁচ-পাঁচটা ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বিশেষভাবে সমানীত 

হন। 

রিক্ত | 
গান । 

(গ্রনিম্মলচন্দ্র বড়াল) 

রিক্ত করিয়া লয়ে গে। আমায় 

তোমার সুধায় ভরিবে' 

বারে বারে এই ব্যথ। দিয়ে দিয়ে 

সকল হৃদয় হরিবে। 

তাইতো গো. তুমি ধন জন মান 

সব হতে কাড়ি' লইলে এ প্রাণ, 

অশ্রসলিলে ধুলে ছুনয়ান-- 

আপন ষে মোরে করিবে। 

তাই ভাল মোর, তাই ভাল-_ 

নয়নের জল- _সেই ভাল, 

তব সনে যদি দরশন মিলে 

বিষজ্বাল। আরো আরো ঢালো । 

দাও দাও মোরে বেদনার দান; 

বেদনার রঙে রাঙ্গা হোক্ প্রাণ 

বঙ্ষশোণিতে বাহিরাক্ গান 

তুমি সে হার কে পরিবে॥ 

শপ ৮ পেস এ ও». জল ছি তত শে এ পপ স্ি প প ০ ০ সর ৮ ০ সপ আআ কক পদ - জ 
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শি 

রঙ্গালয় ও দেশোএতি 

সস 

৩৭ 

রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি | 

( পূর্বান্থবৃত্তি ) 

(শ্রীক্ষেমেন্্রনাথ ঠাকুর বি. এস্ সি) 

সকলেই বজ্িতেছেন যে এখন আমাদের দেশের 

ভয়ানক ছুর্দিন আলিয়া উপস্থিত । কিন্ধ এই ছর্দিনে 

আমর! কি করিতেছি? বিগত যুদ্ধের সময়ে বিলাতের 

ছার্দিনে সেই দেশের নেক রঙ্গালয় ও আমোদ প্রমোদের 

ক্ষেত্র বন্ধ হইয়া গিগ্লাছিল। সকলেই তখন লড়াই 

করিতে ছুটিয়াছিল। আমর তো! বিলাতের নকলে 

এ দেশেও মহিলাগণকে রঙ্গালয়ে নামাইতে প্রবৃত্ত; কিন্ত 

বিলাতের নকলে দেশের দুর্দিনে কি রগ্গালয়ের অভিনয়, 

বন্ধ করিতেছি ?--না, আরও নূতন নৃতন রঙ্গ'লয় খুলিয়। 

দেশকে উন্নতির (?) পথে লহয়! যাইবার ব্যবস্থা 

করিতেছি_- মহিগাগণকে নাট্যশালার নিথ্যার আসরে 

নামাইতে চাহিতোছ ?-দেশের ভূমিলক্মী আজ 

আমাদের প্রতি কাতর নয়নে চাহিয়া বহিয়াছেন, 

কিন্ত.আমর! চলিয়াছি অভিনে-রীর চুল হাস্যে ও নৃঠ্য- 
ভঙ্গিমার মোহে অন্ধ হইতে । দেশের শিল্পবাণিজ্য 

আমাদিগকে কর্মের ভেরীনিনাদে আহ্বান করিতেছে, 

কিন্তু আমরা চলিয়াছি আমোদ প্রমোদের পক্ষিল শোতে 

ভাগিতে । আঙ কোনও শিল্প ব! বাণিজ্যের জন্য সামান্য 

টাকাও পাওয়া যায় না, কিন্তু সুবৃহতৎ রঙ্গালক় স্থাপন ও 

পরিচালনেপ উপযোগী যথেষ্ট অর্থ দেখতে দেখিতে 

সংগ্রহ হহয়া যয়। আল আমরা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি: 

চিন্তার আনাদের মস্তিষ্কের অপব্যন় না করিম। বঙ্গালয়ের 

উন্নতিকল্পে প্রাণপাত করিতে দৃঢ়লক্ষল্প হইয়াছি । আমা- 

দের উন্নতির আর বাকী কি? কোনও পরিদ্রকে একটা 

পরস। দান করিতে হইলেও আমর! মুচ্ছ? যাঠ, কিন্ত 

রঙ্গালয়ে দশ বিশ টাকাও অনায়াসে হািমুখেই ব্যয় 

করি ।--এই সবই কি উন্নতির লক্ষণ নয় ? 

কেহ কেহ আবার বলেন যে রঙ্গালয় নাকি 

সত্যনতাই আমাদের উন্নাতর লঙ্ণ। উহা! নাক 

আমাদের উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় না হইলে এত 

দিন টিকিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্ত এই যুক্ত 
একেবারে ভিত্তিহীন । তাহ! হইলে ত সব্ববিধ নেশাই 

উন্নতির পঙ্গে প্রয়োজনীয় বলিতে হয়? কারণ হুরা হছে 

কোকেন পধ্যস্থ ঘত মাদকদ্রব্য আঙজ পধ্যস্ত আবিদ্ক5 

হুইয়াছে তাহাদের সবগুলিহই ত এ পর্য্যস্ত বেশ টিকিয়া 

আছে। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায়, টিকিয়া আহ 

বিয়াই যে সেটি প্রয়োজনীয় তাহ! হইতেই পারে ন!। 

এ যুক্ত যুক্তিই নয়। জীবনের উন্নতির জন্য মাদক- 
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পসরা স্বল্প ০৯০ 

দ্রব্যাদির ন্যায় ব্ুঙ্গালয়েরও কোন প্রয়োজন আছে হউন, তাহার] দেশিনত। নন। তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি যতই 

বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তথাপি লোকে তাহ | থাকুক ন! কেন, দেশ যেন তাদের অগ্থসরণ না করে। 

জানিয়া অপবা না জালিক়্া উহাতে মাছ হইতেছে । | দেশবাসীর প্রধান কর্তব্য, দেপের বর্তমান বিপাস.ম্রাতকে 

কে তাহাতে বাধা দিবে? দেশের চিন্তাধারার | সবলে বাধ! দেওয়া । 
প্িচালকগণ ? _-ত্তাহাঁরাই যে এ সকলের কর্তা । অনেকে আবার এই বাধা দেওগাকে স্বাধীনতায় 

তাহাঁদেবই কুদৃষ্ঠান্তে দিন দিন অশিক্ষিত দরিদ্র- ূ হস্তক্ষেপ মনে করেন । আশ্চর্য্য ধারণ। ইছা?দর স্বাধী- 

গণও বিলাসিতার পথে গমন কবিয়। স্বকীয় সর্বনাঁশের | নত। সম্বন্ধ !! থে বিলাপিতার কারণে ইতিহাপ প্রসিদ্ধ 

পথ উন্মুক্ত করিতেছে । এ দেশের দারিড্রোর প্রধান : জাতিসকল ধ্বংস হইয়! গিয়াছে, যে বিলাপিত।র কুফল 
কারণ কেবল অঙ্ম্মা নয়, কেবল বিদেশে রপ্তানি নয়-. : চাক্ষুষ ও যুক্গির সাহ।যোও গ্রত্তাক্ষ করিতেছি, তাহাতে 

কিন্ত বিলাসিতা, অমি তবায়িতা ও চরিত্রহীনত1। এই ূ বাধ। দেওয়। কি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ? মানুষের শরীর 

ূ 
| 

সমুদর দোষেরই অনাতম প্রধান কারণ রঙ্গালয়। আর : মন আত্মাকে বিলাপের অনলে ধবংদ হহতে না ধিলে কি 

দশের তপাঁকণিত পরিচালকগণ ধ্বংসের মুল রঙ্গালয়- স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়, অথবা তাহার উন্মন্ততায় 

গমনের কুদৃষ্টাত্ দেখাইয়া দেশের কি অমঙ্গল না । বাধ! দেওয়া হয়? যি কেহ আম্মহঠ্যা করিতে যান্ন 

ডাকিয়া আনিতেছেন ! কে এ অমঙ্গলকে প্রতিরুদ্ধ ! অথবা নিজের ঘরে 'আগুন লাগাতে চাক, তাহাতে 

করিবে ?- শিক্ষিতসমাজ ?--এদেশ রক্ষার পক্ষে শিক্ষি 5- ৰ বাধা দেওয়াও ক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ? ভহা! যি 

সমাজকে এক সময়ে প্রধান সহায় মনে হইত) মনে ! স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয় তবে আমরা পহজশার স্বাধীন- 
হইত, শিক্ষিতসমাজ আদর্শের উজ্জল বর্তিক! লইয়। অগ্র- তায় এইরূপ হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি । আমর! স্বাধীনতার 

সর হইলে এদেশের সকলেই দেই আদর্শে অনুপ্রাণিত ূ নাণে স্বেস্ছাচা'রত। ব। উন্মন্তরতা চাহি না) 
হইবে) কিন্তু হায়, শিক্ষিতসমাজে এখন সারি সারি শেষে আমরা একটী কথা বলিঠে চাহি । ব্রাহ্মবন্শকে 

অনিকর আসক্তির বাতি জালাইবার বুল চেষ্ট।; হদয়ে উপপন্ধি কর্দিলে কেই আধুনিক রঙ্গালয়ে গমন 

চলিতেছে । ক্ষণস্থায়ী আমোদের লোভে তাহারা । সমর্থন কর্রেতে পারেন কিন সন্দেহ। ব্রাহ্গধর্থের, 

অজ্ঞানীর ন্যায় দেশের কি ঘোর অনিষ্টই না করিতে- | সকল সত্যধশ্মেরহ মূল মন্ত্র ভগবানের সঙ্গে আত্মার 
ছেন ?--আর আমোদই বা! কিসের ?__যদি আজ কোন : যোগসাধন। রঙ্সাণয়ে অভিনয় করা বা দেখ! বে এই 

|] 

| 

ূ 
[ 

ম্যাটসিনি, রায়েজী, পার্ক।র বা গারিবন্ডি এদেশে জন্সি- ূ ফোগসাধনে সঙথায়তা করে না, তাহা বিবেচক ব্যক্তি- 

তেন তবে তিনি কি আজ আমোদে প্রমন্ত হইতেন ?-: 1 মাত্রেই স্বীকার করিবেন। রঙ্গালয়েও গমন করিবেন, 

ৰ 
| আর নিজেকে ব্রাঙ্গ বলিয়া পরিচয় দিবেন, অধিকাংশ 

স্থপেই ইহাঁও অনম্ভব। ব্রাঙ্ধ নামধাদীদের মধ্যে 

কেহ কেহ রঙ্গালয়ে যান ও অভিনয় করেন বণিয। 

ন|! গভীর হুঃথের কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া নির্জনে 

দেশের ঠঃখের জনা কাদিতে বলিতেন? কিন্তু আমরা | 

আজ আমোদে মাতিয়া__লবুভাবে ডুবিয়া হাপিয়! বেড়াই- ূ 
তেছি- দেশের উন্নতি অপেক্ষ। *“অ এর উন্নতিসাধনে ব্রাঙ্মপমাঙ্জ যে উহার পক্ষপাতী ধরতে হহবে এমন কোন 

৷ কারণ নাই। বুঝিতে হইবে যে, তীহার। ত্রাঙ্গবংণীর় ব্যস্ত হইয়। উঠিয়াছি; তাহাতে দেশ যায় ত যাউক); 
ক্ষতি নাই । চারুকলা ব1| আট ত পরিপুষ্ঠি লাভ ৃ হইলেও ব্র।ঙ্গ নন, বা ব্রাহ্ম গর্ম পাপন করেন না। 

করিবে _ তাহ! হইলেই হুইল! ! ! 1 ষিনি ব্রাহ্মধর্থ পাপন করেন তিনি যে দেশ বে 

যে দেশের*চিস্তাধারার পরিচালকগণও লালসা সংযম | কাঁল বা যে জাতিরই হউননা কেন তিনিই 
কপিতে পারেন নাযে দেশের ন্তেবুন্দের আধকাংশ ৃ ব্রাহ্ম । 'জাতকব্রাঙ্গ' বলিয়। কথাহ হুইতে পারে না। 

বিলাসে বিমুগ্ধ, সে দেশের উন্নতি তকোথায় ? মহাজনের ' যেমন ব্রাঙ্ধণের পুত্র হইলেই ঝাহ্ধণ হওয়। যায়, তত? 

পথেই ত জনসাধারণ চপিবে । ষে দেশে মহাজনরূপে ৃ ব্রাম্মের পুত্র হইপেই ব্রাহ্ম হওয়। যায় ন। । কার্ধ্য ও গুণ 

_ কথিত বাঞ্ছিগণও কামনার পঙ্চিলহদে হাঁবুভুবু থান সে ৰ দ্বারাই ব্তাহ্মত্ব নিরূপিত হয়; কখনই জন্মঘার। ত্রাহ্মত্ব 

দেশে কিরূপে আশ। করা বাক্স যে, জনমাধারণ ছনাতিকে : নিরূপিত হইতে পারে না। রাজ! রামমোহন বায়, 

বিঘবং দেখিবে ? এবং বে দেশের জনসাধারণ ছুনীতি-: মহধি দেবেজ্রনাথ অথবা! ব্রহ্ধাণনা কেশবচস্্রকে ভক্তি 

নিযগ্র, সে দেশের পোক সমগ্ন কোথা পাইবে যে দেশের : করিলেই ব্রা্দ হওগা যায় ন) ব্রাহ্মপঞ্ধতিমতে বিবাহাি 

অঞ্চিস্তার সমাধান করিবে? আমর! দেশবাসীকে | অন্ুষ্ঠানমাকর করিলেও ব্রাহ্ম হওয়া! যাঁর না) কিন্তু যিনি 

আহ্বান করিয়। বপিতেছি, ধাঠার! দেশকে বিপদের পথে 1 সত্যের উপাসক, যিন আপনাকে যোগলাখনেদ পথে 

গইয়! যান, ধ্বংসের পথে লইয়া যান তাহারা যত বড়ই | অগ্রসর করেন তিনিই ব্রাঙ্ম। জাম বদি হধস্ঠের 



জো, ১৮৪৮ রঙ্গালয় ও দেশোনাতি_ ২৩১৯ 

অভিদূধে মগকে পরিচাপিত করি তাহ! হইলে 

আমি ব্রাঙ্ছমবংণে জাত হওয়। সব্েও ব্রাঙ্ছ নহি। 

খানম বংশগত নহে কিন্তু কর্মগত। ব্রাহ্ষবংশে জাত 

হইয়াও, ব্রাঙ্গপদ্ধতিমতে অনুষ্ঠানাদি করিয়।9 যে ব্যক্তি 

মদ্যপানাদি দুফর্ম কবে, সে সেই সকল দুক্ষণ্ম দ্বারাই 

স্মম্পষ্ট প্রমাণ করে যে সে রান্ধ নহে ; কারণ প্রকৃত ব্রাঙ্ 

কখন গাশিয়। শুনিয়। ছুক্ষম্শ করিতে পারেন না। তবে 

দ্ষ্কত কারী যে ত্রাঙ্মপন্জতিমতে নহগান।দি করে তাহ] স 

ব্রাঙ্গপন্ম মানে বপিয়াই যে করে তাহা নহে, কিন্তু সাংসা- 

রিক স্বার্থের ও সু'খর অন্ুরোধেই দে প্র কার্ধা করে। 

মুথে ব্রাহ্ম বপিয়। দাবী করিলেও সে ব্রাঙ্গ নহে। 

রঙগালয়ে যদি দ্ীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা 'অভি- 

নীত না তয় তবে সে রঙ্গালয় ষে টিকিতে পারে ন!, 

তাহ! পরীক্ষে 5 হইয়! গিয়াছে । সুতরাং ইহা সুম্পঃ 

যে, রঙ্কালয়-সুনীতিপূর্ণ গ্রন্থ অভিনয় করিলেও সুনীতির 

পরিপোষক নয়। অতএব সর্বাঞ্গীন উন্নঠিকামী ব্রহ্গ- 

পরান্ণণ সাধুব পক্ষে রঙ্গাশয় গমন কিছুতেই সর্থন 

করা যায় না, কারণ তিনি কখনই ছুন্ণীতির পৃষ্ঠপোষক 

হইতে পারেন না ॥ 

উপসংহারে বক্তব্য, এই বিপদের দান্সিত্ব কোঁনও 

বিশেষ একটি সমাজের উপর ফেপিয়। নিশ্চিন্ত হইলেও 

চলিবে না। যে কারণেই হউক বিপদ আসিয়া উপস্থিত 

হইয়াছে--এই খিপৰ 'আমাদের দেশের-_মাত্র কোনও 

বিশেষ সমাজের নহে! দেশের সকল হিতৈষী ব্যক্তির__ 

সকল হিতৈষী সংবাদপত্রের কর্তব্য, দেশকে এ বিপদের | 

বিবয়ে সাবধান করিয়। দেওয়।। বাহার! ভারতমহিলা- 

দের সম্বন্ধে বিবেশীঘর্দের অন্যায় ও অসঙ্গত উক্কিতে 

চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, আঞ সেই উক্তিরই সত্যতা 
প্রতিপন্ন করিখার পথে যে সকল আয়োঞ্ন চলিয়াছে 

তাহার প্রতিবাদ ন। করিয্কাও তাহারা কিকধপে স্থির 

আছেন? ষে চারুকলা বা আট” ম্পইই বিজ্ঞাপনের 

সাহায্যে সাধারণকে লালসার কীট হইবার জন্য আহ্ব।ন 
করে, যে রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপন দিবার জন্য বিদেশীদের 

উক্ত উক্তি অপেক্ষা হীন ভাষ! ও ভাব ব্যবহার করিতে 

ইর-_-সেই দেশবিধবংসী বঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ন। 

করিয়া! শিসমাজসেবিত সংবাদপত্রসমূহ কিরূপে মৌন ; 

অবপম্বন করিয়! আছেন, বুঝি না। সংবাদপত্র- 

সম্পাদকগণ নাট্যশাল। সম্বন্ধে এতটা নির্বাক কেন? 

তাহার কি বঙালয়ের নিয়মিত ভক্তগণের অধিকাংশে 
অবনতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াও নাটাশালার অপ- 
কারিতা বুঝিতেছেন ন1, অথবা রঙ্গালয়লমূহ হইতে 
বিনা মুল্যে প্রবেশপত্র ( [959 ) পাইয়া অভিনয় 

দর্শনের ক্ষণস্থায়ী সুখের লোভে দেশের এত ঝড় অমঙ্গল 
কার্যের বিরুদ্ধে সামান্যমাত্রও আপত্তি করিতে সাহস 

(করিতেছেন! না, অথথা ড় “বড: লোক ইহার পৃষ্ঠপোষক 

বলিয়া ভয়ে সত্য সমালোচনা! করেন না? যদি হহার। 

সেই ভয়েই সমালোচনা না! করেন তবে বলিতে হইবে যে, 

এদেশের উদ্ধারের আশ! এখনও বহুদূরে । যে দেশের 

সম্পাদকগণের লোকমঠগঠনের সাঠন নাই--ষ বেশের 

সম্পাদকগণ মননের বিরুদ্ধে দাডাইতে ভয় পান -- 

যষে দেশের সম্পাপকমখ “গ্রাহক কমি যাহইলে 

অর্থহানি হইবে, এই হয়ে সত্য |! বলিতে সহস করেন 

না, সেই অর্ধলিপৃন্থ দেশে ম্বরাজের চীঙ্কার বৃথ।। অর্থ- 
লাভ হইলেই যদ মন্তার কার্ধে ও উৎপাহ দেওয়। বা 

তাহার [বিরুদ্ধ ন। দরড়ান দোষের ন। হয় তবে মারজাফর 

প্রন্থতি মার কিদেষ করিয়াছেন? উাহারাও ত অথ- 

প্রাংগুর আশাতেই অন্যায় কারে উৎসাহ দিয়াহিলেন_ 

অর্থপোভেই ত হাহার! জানিয়া শুনিরাও অন্যায়ের বিরুদ্ধ 

দণ্ডায়মান হন নাই। আমরা আজ এই সকল সম্পা- 

দককে ডাকিয়া বপিতেছি, মীরঙ্জাফর মাদির পদ্থ। 

পঠিতাগ করুন, অর্থ-লাভে দেশের সর্বনাশ ডাকিয়। 

আনণিবেন না। ক্ষণস্থায়ী অর্থের লোভে ঠাহারা যি 

দেশের এই মহ] অনিষ্টের বিরুদ্ধে দাঢ়াইতে ইতস্ততঃ 

করেন ত তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহাদের এই 

ইতস্তত করার ফল কেবল যে দেশ ভোগ করিবে তাহ! 

নহে- দেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের পস্তানসন্ততিকে ও 

উহা! ভোগ করিতে হইবে। দেশকে পরাধীন করিতে 

সাহাধ্া করায় মীরজাফর আদর সন্ত/নসস্ততি যে সেই 

পর।ধীনতার ছুঃখ ও ক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে তাহা 

নহে-__দেশের আর সকলের সাঁহত তাহাধিগকেও সমান 

ভাবেই পরাধীনতা-প।পের ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। 

মনে রাখিবেন, অর্থলিসৃনথ হইয়া আঙ্র দেশের হুর্নাতির 
তালে তাপ ধিলেও ইহার পরিণাম ভীবন হইবে । আজ 

দেশ বিলালমোহে অচেতন হুইক। বুঝিতে পারিতেছে ন। 

_-কোন্ পথে চলিয়াছে। কিন্ত কাল যখন মোহ কাটিন। 

যাইবে-_'যখন জ্ঞান ফিরিয়া আলিবে--তখন যাহার 

জানিয়! শুনিগ্নাও তাহাকে অবনতির পথে ঠেলিয়া লইয়। 
চলিয়াছিল তাহাদের সে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না 
তাহ। নঃলন্দেহ । করাল্বপ্রাবের সমঞ্জে যাহার! উন্নতির 

ছদ্মবেশে দেশকে অবশততে লইয়া যাইতেছিল, তাহ!" 

দের নামে বিপ্লবের মোহে মুগ্ধ ফরাপীগণ মাতিয়। উঠত | 

কিন্তু যধন মোহ কাটিয। যাইল--চেতন। ফিরির। আিস 

তখন পোব্স্পীয়র্ প্রমুখ সেই সকল বাক্তিকেই দেশকে 

অবনাতর পথে লইয়। বাওরার দোষে হতা। করবার জন্য 

ফরাসী জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়। উঠিধাছিল | সেই জন্যই 

আমর! সকল মান্যগণ্য লোক্ককে আহ্বান করিয়। বলি- 

তেছি, জা।নয়া শুনিগ্াও ক্ষণন্থাঙী অর্থের বা যশের ৭ 
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সুখের লোতে দেশের হছুর্নাতির বিরুদ্ধে ঈীড়াইতে ভঙ্ন 

পাঁইয়! অধর্মকে ডাকির়! আনিশেন ন।। এখন কিছুদিন 
অধর্মেহ ফপে ক্বুখ-অর্থমানযশলাভ হইলেও ইহার পরিণাম 

ভীষণ । সর্বদ! স্মরণ রাখিবেন। 

অধন্মেণেধতে তাবন্ততো ভদ্র/ণি পশ্যতি । 

ততঃ সপত্রান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি ॥ 

অধর্ম্ের দ্বার আপাততঃ নুদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও কুশল লাভ 

করে, এবং শত্রগণকে জম করে কিন্তু শেষে সমূলে বিনাশ 

প্রাপ্ত হয়। 

সংহিতাকালীন আর্য্যাবর্ত। 
(শ্রীমশো কনাথ ভট্টা শা ) 

সপ সিন্ধু* শীর্ষক প্রব-ন্ধ আমর! দেখাইয়াছি যে, 
তিসগুনদীপরিবেষ্টিত সিদ্ধুনদ্দের তীরভাগই ছিল প্রাচীন- 

তম কালের আধ্য-নিবাসকেন্ত্র ॥ এতরেয়কে দেখিতে 

পাওয়। যায়__প্যন্তেজো ব্রহ্ম বচ্চদমিচ্ছেং-** প্রা, স ইয়াত, 

যোহন্লাদামিচ্ছেৎ..' দক্ষিণ! স ইয়াত) যঃ সোমপী থমিচ্ছেং 

**উদও.স ইয়াং” (১। ২।২)। পূর্ব্বাদি দিকৃসমূহের 

উল্লেখ কর্রিলেই “কাহার পুর্ব, দক্ষিণ ব৷ উত্তর ?*-_-এ 

প্রশ্নটি স্বতানতঃ মনোমধ্যে উদ্দিত হয়। আমরা মনে 

করি সিনাই এখানে অভিপ্রেত অবধি । সিন্ধুর পূর্ব, 

দক্ষিণ ইত্যাদি স্বীকারে পূর্বে্ক্ শ্রুতি রক্ষিত হয়। 
সিন্ধুর পূর্ব্বে যজ্ঞানুষ্ঠনবাহুল্যনিবন্ধন ব্রদ্ধবর্চন্লাভের 

সহায়তা হইত, শতদ্র-সিন্ধুদঙমের দক্ষিণভূভাগে ভূমির 
উর্বরতা ও জলবায়ুর নাতিশীতোষ্তাপ্রঘুক্ত প্রচুর শদা 
উৎপন্ন হইত । পাঁশ্চমে অরণ্য প্রাচুর্য হেতু বছু পশু দৃঃ 
হইত; এবং শতদ্রসিন্ধুসঙ্গমের উত্তরাংশে শীতপ্রাবল্য 

হেতু সোমলত1 উৎপর হইত *। এতরেয়ালোচন গ্রন্থ 
পুজনীয় সতাত্রত সামশ্রনী মহোদয় এই বিষয় বেশ স্পষ্টুরূপে 

বুঝ।ইয়া দিয়াছেন । প্রাচীনতম আর্যাবাসের মেরুদগুস্ব রূপ 

ছিল চিন্ধুনদ । এই 'লিন্ধু'কে পাশ্চাত্য জাতিগণ স্বভা- 

ঝতঃ £হিন্ঠু” উচ্চারণ করিতেন, এবং ইহা হুইতে 

“হিন্দুস্তান? ( সিন্ধুস্থান ) শব্দের উৎপত্তি । 

আত খরস্রোতা রস! নামক সিন্ধুলঙ্গতা নদী ছিল এই 

আর্ধ্যাবাসের উত্তর সীমা । এ সম্বন্ধে শৌনক বলিয়া- 

ছেন-_“কিমিচ্ছন্তী পণিভিরনবৈপিগুঢ়। গ! অন্বেষ্ট ১ং সরমাং 

দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতামযুগ্ভিঃ পণয়ো মিত্রীয়ন্তঃ প্রোচঃ, 
স তান ঝুগ্মান্যাভিরপিচ্ছস্তী প্রত্যাচষ্টে | আমর। 

এখানে ইহার সারণ-ভাষ্যের মন্্া্বাদ প্রদান করিতেছি, 

--হশ্রপুরোহিত বৃহস্পতির গাভীগুলি বলনামক 

* সোম শীতপ্রধানপ্রদদেশেই উৎপন্ন হয়। 

তত্।বোধিনী পত্রিক! 

অন্থরের অনুচর পণিনামক অস্রগণ কর্তৃক অপহ্বত 

২১ ক) ৪9র্থ ভাগ 

[স্য্স্শে 

হইলে বৃহস্পতির প্রেরণায় ইন্দ্র গাভী অন্বেষণের নিমিত্ত 
সরমা নামক দেবস্ুণীকে প্রেরণ করেন। তিনিও 
মহাশ্রেত! নদী উত্তীর্ণ হইয়! গুপ্তস্থানে রক্ষিত গাভীগুলি 
দেখিতে পান। এদিকে পণিগণও এই সংবাদ পাইয় 
সরমার সহিত টমত্রীকরণে ইচ্ছুক হইয়া তাহ।র সহিত 

| এইরূপ কথাবাত্র। স্থির করেন 1” বস্ততঃ এখানে 
পণি অর্থে বণিক্, সার্থবাহ । নিরুক্তকার বপিতেছেন-: 
“পণির্বণিগ, ভবতিগ (২। ৫1৩) পঅন্থরা2- বলবস্তঃ” 
(৩1২৭ )। প্রকৃতপক্ষে অন্থপ অর্থে এস্বলে "আর্য- 
তর' বুঝায় * | সরমা দেবগুনী নিশ্চয়ই অসাধারণ 
গুরবশিষ্ট। স্থশিক্ষিত। কোন কুন্ুরী 1) বলপুরীর গুহ! 

| আর্ধ/শাসনবি্স্থ কোন পর্বত প্রদেশ বোধ হয়। অনার্ধয 
কর্তৃক অপহৃত গাভী কুক্ধুরী সহায়ে আধ্যগণ কর্তৃক 
পুনল'্ধ হইয়াছিল, ইহাই হহাঁর সারমর্খ্ব । অপরাংশ রাজ- 
নৈতিক কাবামাত্র। ইহার কথঞ্চিং আভাস পাওয়া 
যায খকৃসংছিভার দশমমণ্ডলে-_ 

পকিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দুরে হাধবা জগ্ুরিঃ 
পরাচৈঃ । 

কাম্মে হেতিঃ কা পরিতক্স্যাসীং কথং রপায়াঃ 

অতরঃ পয়াংসি।* 

(১০।১*৮।১) ইত্যাদি 
এই রসার উল্লেখ খক্নংহিতায় বহুস্থলে দেখিতে 

পাওয়া যায় “গিরেরিব প্ররপা অস্য (পদ্বিরে দত্াগি 
পুরুভোজসঃ” (৮1 ৪৯। ২) ইহা হইতে স্পট বোধ 
হয় যে, রসা গিরিসম্ভতা। আরও মনে হয়, যথ! সিন্ধুর 
পূর্বতাগে অবস্তিত সপ্তনদীর সাধারণ নাম ছিল পন্থা” ) 
*শরস্বতী” যেমন একাই প্রাধান্যবশতঃ অন্য বহু নদীর 
ঝাচক ছিল) তেমনই পিদ্ধুর পশ্চিমভুভাগস্থ সপ্ুননীর 
বাচক ছিল “রসা” | অথবা, গঙ্গা যেরূপ নদীমান্রেরই 
সাধারণ নাম, সরস্বতী যেমন নদীমাত্রেরই সাধা রণ নম, 
রসাঁও সেইরূপ ছিল । এহন) নিরুক্তকার গঙ্গা শবের 
| নিরুক্তি করিয়াছেন “গঙ্গা গমনাৎ, ) সরন্বতা শন্দের 

নিরুক্তি করিয়াছেন “সর ইতুদকনাম, সর্তেস্তৰ্বতী' ; এবং 
রসা শব্েরও শিরুক্তি করিয়াছেন “রস! ননী, রসতেঃ 
শব্দকম্মণঃ |” সুতরাং রসা নদীসাধারণেরও বোধিক।। 
পুর্বোক্ত মন্ত্রে (৪1 ৪৯। ২) শ্রসাঃ” বহুবচন দেখিয়া 
ইহাই বোধ হইয়া থাকে । অন্ততঃ রসার দ্ধিত্ব সম্বন্ধে 
আমরা স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি-__“তৃষ্টাময়া”, ইত্যাদি নদী- 
স্তুতির ষষ্ঠ খকে রণাকে সিদ্ধুলঙ্গতা বলা ইইয়াছে, আবার 

শপ 

্ »---_+-শশিীশীশীশীশাটী 

7 সী অপ শপ সে পআপ এ 

গ*গ. "তালুর" শবেোর বেদিক অর্থ দৈত্য নহে। অনুর শক বরুণ) ইন্দ্র প্রভৃতি ধেবতাগণের উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে_. ইহ!র 
অর্থ, শক্রন।শক, প্রাণদায়ক, সর্বশক্তিমান্ ০0১:- দংনএগদ। 
(আবেশ্য1)। “দেতা” অর্থ তপেক্ষাকৃত আধুনিক । 

1 অথবা 41279201) শ্রেণীর ফোন রমণী? তং সং। 



জা, ধা 

(১০ 0২২1 ৪) খকে “লদুদ্রং সপ! সহাছঃ” রসাকে 
সমুদ্রসঙ্ষচত বল! হইতেছে। স্ৃতরাং ছুটি রসার অন্তিত্ব 

এস্থলে স্বীকার কর! ব্যতীত গত্যন্তর নাই ) সমুদ্রসঙ্গত। 

এই দ্বিতীয়া! রসা, নাধ্যাবর্তের বহিষ্ঠী খোরাশান্ রাজ্যান্ত- 

দত আবেস্তাবর্ণিত «রংহ1” *। এই মস! তদানীস্তন 

আর্ধ্যাবাসের পশ্চিম সীমা ছিল এবং সরমা-পণিসংবাদ 

ইছার তীরেই সঙ্ঘটিত হুইয়াছিল 11 

ংশ্ুমতী প্রস্ভৃতি নদীগুলি আধ্যাবাসভূমির অন্তর্গত 

ছিল। অংগ্তমতী (খ, সং৮। ৯৬ 1 ১৩, ৯৪, ১৫) 

যমুনাসঙ্গতা, দৃষতীর পূর্ববভাগে স্থিতাঁ। অশ্ব তী (খ, 

₹ ১০) ৫৩1৮), ঘর্থরার পশ্চিমে শতক্রুর পুর্বে উত্তর- 

দক্ষিণে প্রবহমান! বিনশনপ্রদেশীয়! । (খা, সং ১। ১০৪ । 

১, ২, ৩) খকে বর্ণিত শিফানামক নদী নিষধদেশীরা, ইহা 

প্রথম খকে |নধদ শবের উল্লেখে স্পষ্টই অন্থমিত হয় । 

(৬। ২৭1৫, ৭) খক্দ্বয়ে বর্ণিত “হরিষ,পীয়া” ও “বব্যা- 

বতী” নামক নদীদ্বয় আফ গানিস্থান মধ্যবর্তী বলির। বোধ 

হম্স। ইহাদিগের আধুনিক নাম “হরিরুদ” ও ঝোব 

€ 21500 )। 

খক্সংহিতায় ১০। ২৭। ১৭ মন্ত্রে যে অক্ষা নদীর 

নাম দৃষ্ট হয়, উহ! আধুনিক 005 বা মহাকবি বর্ণিত 

ব্ক্ষু। 

নদীস্ততি মধ্যে ষে শ্বেতী নদীর নাম পাওয়! যায়ঃ 

তাহার অপর নাম অর্জুনী, ইহা "সপ্তসিক্ধু* প্রবন্ধে বর্ণিত 

হইয়াছে । এই শ্বেতী শ্বেতপর্ধত হুইতে উদ্ভূত ; শতপথে 

দেখিতে পাই--প্রাচ্যোহন্যা নদ্যঃ স্যন্দস্তে শ্বেতেভ্যঃ 

পর্বতেভাঃ প্রতীচ্যোহন্যাঃ (১৪, ৬. ৮. ৯)। শ্বেতয়াবরী 

নামে অপর যে একটি নদীর নাম পাওয়া যায় (খ, সং, 

৮1 ৩৬1 ১৮), তাহাও সম্ভবতঃ এই শ্বেতপর্বত হইতে 

উদ্ভূত । সংহিতায় সরযূর নাম তিনবার দৃষ্ট হয়। এই 

সরয, তক্ষশিলানগরীতলবাহিনী সিদ্ধুলঙগত! নদী । 

বাজসনেক্লি-সংহিতায় “ফাম্পিল্যবাসিনী” শব (২৩, ১৮) 

দৃষ্টিগোচর হয়। এই কাম্পীল্যনগরী দশার্ণ প্রদেশের 

পূর্বভাগে অবস্থিত! দক্ষিণ-পাঞ্চালের রাজধানী আধুনিক 

কম্পিলনগরী $। সাক্কাস্য (াক্কাশ্য ?) উহার নৈখতে, 
পর সস ৪ 

» বিশ্বকোষ তষটব্য। 
1 ইহ! প্রাচীনতম আধ্যাবাসের সীমা, পরবর্তী সংহিতাকালে 

ইহ। আরও পশ্চিমে বিস্তৃত হুইয়াছিল। 

10870081528 (0100. 90111 1) 101০7 

7৪990. 0156) 0.0.) ৪3 0189 089:65] ০1 5০01, 

[১210017212..১...,১810017912, 127001915 0011590001809 

০ 399900) [07010179090 2150 009 20102011€ 

01907900110. 2১.-৮(000150001) 00 ০01)01106- 

0)917719 40019160900. 01 115078 2, 704-5) 

৮৬৯ টব, 01950100081, 0) 
গু 

্ সংহিতাকালীন:মার্য্যাবর্ত ৪5 
ইক্ষমতী নদীতীরে অবস্থিত ছিল। উহা! জনকভ্রাত। 
কুশধবজের রাজধানী বগিয়! রামায়ণে বর্ণনা পাওয়া যায়। 

বুদ্ধদেব এখানে ব্রয়ন্ত্ংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়- 

ছিলেন। এবং এন্থলে ইহ! মথুরার আঠার যোজন অগ্মি- 
কোণে বলিয়া! বর্ণিত ঠ্ইর়াছে.। [৮ লাজ ডা 
18 50191775 5. 15. 01 81201100151, 00101011151)2) 

উহ্নাকে ইক্ষুমতীতীরস্থ সঞ্ষিণ বা সক্ষিশ বসন্তপুরের 
প্রাচীন নাম বলিয়া! স্বীকার করেন। আমরা উহা 

পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি । ড1)099৮ 97010) ইহাতে 

বিশ্বান করেন ন1?) তিনি বলেন, “77৩: 1215918218 

0112: 90 521710159, 0%0 00৮ 09 02 14017 21119 

৪5917 1১5 ৬0218 01১215৮৯139 ০] 10০0. 001 

16 1] 005 তব. 79, 00173: 0£ 009 109 0150006 . 

(17200000700 039091819/,--১. টব, 81220]7- 

09799367 11. 4১, 0১, ₹. 3.৮, 7০6 ). বুহদা, 
রণ্যকোক্ত (৩, ৩, ১) কপিপ্রদেশ ইহারই সন্নিকটে 

হ্র্যবর্ধনের “মধুবন প্লেটে” উহার নাম পাওয়। যায় 
কপিখিকা, বরাহমিহির উহার নাম করিয়াছেন 

কাপিথক ১ ওয়াও, চোয়াঙের গ্রন্থের টাকায় দৃই হয় 

যে উহ্ারই প্রাচীন নাম 9০0৫--91)০ (সাক্কাস্য )। 
নিরুক্তমধ্যে ষে কপিষ্ঠল প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় 
(৪, ১৪) উহ! এই কপিপ্রদেশ বলিয়াই মনে হয়॥ 

অনতি প্রাচীন পুরাণেতিহাস-বর্ণিত যক্ষু, বঙ্ষু, সীতা, 

গৌরী প্রভৃতি নদীপগুপি বৈগ্িক আর্ধ্যপরিব্রাজকগণের 

বিজ্ঞাত হইলেও তাহাদিগের বাসস্থানের অস্তভুস্ত ছিল 

| নাঃ ইহা নিঃসন্দেহে বল! যায়। এমন কি, বিন্দুদরোবর, 

মানস-সরোবর, রাবণহ্ৰ গ্রভৃতিও খ্ররূপ পরিচিত হুই- 

লেও প্রাচীনতম কালে আর্/নিবাদের বহিতু ক্ত ছিল 
বলিয়াই বোধ হয়। | 

পাণিনি-স্ত্র-গ্রথিত কাঁপিশনগর আধ্যাবর্তের অন্থ- 

গ্ত। কানিংহাম সাহেব উহাকে কপিশ। বাণিয়! উল্লেন্ব 

করিয়াছেন, কিন্তু উহার প্রক্কৃত নাম কাপিশী। উতর 

মধু ও দ্রক্ষার জনা স্থানটি বিখ্যাত ( কাপিশীয়নী সুরা, 

কাপিশায়নী ত্রাক্ষা, কাপিশায়নং মধু )। সুরার উল্লেখ 

পাণিনিহুত্রে ন। থাকিলেও অর্থশান্ত্ে পাওনা যার * | 

পু, 0১1৮,5 ঘ9-01-518]1 ৭150 ৫৮9৪৭ 0100 ৯2719 

১0800. 81010. 13 11990 00 01901161101 61): 1105 

019591071 /011015 0112091৯৮77, ও 

খ্বকসংহিতায় একটি মন্ দুষ্ট হন -- 

“প্রা” ম' বৃগতে। মাদব্প্তি 
প্রবাতেগ। হটিণে বরু ভানাই। 

7 পা. হ. ৩২৯, এ(ং কৌ, অ. শা, ২ 
[. 0.4. 3, ০:67 

০৯ ২ হাহ এ 



২১ ক্স, ওর্থ ভাগ 

সোমস্যেব মৌজবতন্য তক্ষে| 71 জট! খবিগশের সহায়ে একই সময়ে যুগপৎ স্থৃ"কূপ প্রা্ি 
বিভীবকে। জাগৃবিরমহ্যমচ্ছান্ ।*--0১০1৩৪1১) | ঘটে নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মগ্তরলেই বিশেষ বুগের 

ইহার অর্থ লইয়! অনেকে অনেক গোলমাল করিয়া” | বিশেষত্ব দ্বারা পরিশোতিত হইস্ছ। আত্ম প্রকাশ ক' রগ়াছিল 

ছেন। সায়ণ ইরিণ শবের অর্থ করিয়াছেন আসম্ফার (15551901078 ) ৬1 স্কৃতয়াৎ খত্যন্ত্রে ও আথবপ মন্ত্রে 

আল) তিনি "ইরিণ' শব্দের অর্থ উষরপ্প্রদেশ, নিস্বৃপতটাক- | বিরোধ হইবার আশঙ্কা নাই। 
দেশ ইতাদিও করিয়াছেন । - 71০00761 সাহেব অর্থ খকৃণংহিত! পাঠে জান! যায় যে, যু্খান পর্বতে 

করিয়াছেন £৭1099০9105 এবং রমেশচন্র দত্ত 'ছুক+ উৎকৃষ্ট সোম পাওয়! যাইত; কিন্ক এতত্বাতীত উহ। যে 

বলিয়া! অগ্রবাঁদ করিরাছেন। বাস্ক ব্যাখ্যা করিয়াছেন__- | আর্ধ্যসাত্রাজ্যের অন্তভূতি ছিল তাহার কোনই প্রমাণ 

“ইরিণং নিখপমণাতেরপাণ্ং ভবতি অপরতা৷ অন্মাদোষধন্ন | নাই। প্রস্ত ওতরের ক্রাঙ্মণে দেখ! যায় “ষ, সোম 

ইন্টি 11” ছুর্মীচারধ্য ইচার টাক! লিখিবার সময় বলিয়া- ূ অনার্যাগণের অধিকারেই ছিল? মহা'বৃষ প্রদেশপন্থন্ধে ও 

ছেন-_”ইরিণে বৰু তাপাঃ নিগভর্ণে আশ্ফুরকস্থানে বর্ত- | এই কথাই বলা যায়। শতপতত্রাঙ্ধণে ( ১২)৩৩) যদিও 

মানা) ন হি তত্র পুত্র-পৌত্রাগ্জগমৃনং ভৰতি |” সত্যব্রত | শ্বেত পর্বতের পশ্চিমস্থ বহিলক প্রদেশের জার্ধ্যাবাসত্ব 
সামআমী মহাশয় যাক্ষের প্রথম অর্থ ত্বীকার করিয়া | প্রমাণিত হয়, তথাপি অথর্বলংহিতাকালে উহ্থাকে 

*ইরিণে, ইরাণ নামক পারস্যদেশে” এই অপূর্ব অর্থ | অনাধ্যনিণাস বলাই সঙ্গত। কালভেদে অবস্থাভেদ 

আবিষ্কার করিয়াছেন । এবং ইহাঁএ সমর্থনরূপে হুর্গা | এসকল স্থলে অবশ্য ক্বীকাধ্য । অজরাজ্য ত মাত্র 

চার্য্যের উক্তি স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, “তদ্দেশীয়ানাং | হ্যোধনাদির সময় হইতে আধ্যাবাসে পরিণত হয় 1 ॥ 

হি ভারত্রীয়ানষিব পুত্রপৌত্রাদিঘপি পিতৃপৈতামভযুণং | অনারধ্যাবাস লি! মগধের নিন্দা! খক্সংহিতায় দৃষ্ট হয়. 

ন সংক্রযতে 1..'মৃজবান্ পর্বতস্ত টকলাসগিরেঃ পশ্চিম- শকিং কৃথস্তি কীকটেযু গাবে। 

স্থোইদ্যাপি রাজতে 1” ( এতরেয়ালোচন, পৃঃ ৩৫)) নাশিরং হছে ন তপত্তি ধর্ম |, (৩৫৩1১৪) 

অতএব তাহার অনুমানে সৃজবান্ পর্বত ও ঈরাগপ্রদেশ | নিরুক্তকার ইহার অর্থ করিয়াছেন--“্কীকটে! না 

. বৈদিক আর্ধ্যাবাসের অন্তভু'ক্ত ছিল। দেশোহনার্ধ্যলিবাসঃ।* (৬--৬-:৪) এই কীকটই 

, কঅধর্ববেদের পঞ্চম কাণ্ডে দ্বাবিংশতিতম সুক্কের তৃতীয় | মগধ। এ সম্বন্ধ প্রপিদ্ধ স্বতিবচন আছে-_ 

থকে. পরুষ নামক জনপদের, চতুর্ধে মহাবুষপ্রদেশের, “কীকটেধু গয়। পুণ্যা, পুথা। নদী পুনঃপুনা। 

পঞ্চম এবং সপ্তমে মৃঞ্বৎ প্রদেশ ও বছিলকদেতখের এবং । _ চাবনস্যা শ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাগৃহং বনম্ ॥” 

চতুদ্দিশে অঙ্গবগধমূন্বব্ৎ গন্ধারী প্রভৃতি দেশের উল্লেখ দৃর্ ৷ গয়াদি স্থান হগধের অন্তর্গত । 
হয়। এবং এগুলি সমস্তই অনার্ধ্যবাসন্থল রূপে শী লময়ে | উপসংহারে বক্তব্য এই বে, সুব্ববান্ পর্বত আধ্যা- 
পরিগণিত হইত সন্দেহ নাই, অন্যথা তক্সস্থাপন লইয়া | বাসের অন্তভূপ্ত হউক বানা হউক, উহ তদানীত্তন 

বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হয়। উক্ত সুক্রের একটি | আধ্যনিবাসের সীঘ! (উত্তরসীমা ) বলির! ণরিগণিত্ত 

অঙ্্ে_ | হুইত। এই জন্য বান্ধসনেগিসংহিতার দুষ্ট হয় __ 

... "পন্ধাকিভ্যো। মৃজবস্তোহঙ্গেভ্যো মগধেভাঃ। «| "তেন পরো! মৃজ্ধবতোহ তীহি* (২ ৬১)। কুক 
্ প্রেষং জনমিব শেবধিং তক্মানং পরিদন্মাস ॥*+ . | নামক মৃতঃ দেবতার সৃজ্জবানের পরপারে গমনের প্রার্থন। 

আঁথর্বণগণের যে আর্ধযবারমধ্যে তক্সস্থাপন অভিপ্রেত | দেখিয়া ইহাকেই এই ন'বিষ্তুত আধ্যাবাসের উত্তর সীমা 

ছিল ইচাও”্সঙ্গত মনে হয় না। হৃঙরাং এরপ ব্যবহার ৃ বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। 

যে অনার্ধাজুষ্ট প্রদ্দেশেই বর্ধমান ছিল সে বিষয়ে আমরা স্ৃতরাং সংহিতাকালীন আধা বর্তের চতুংলীম। নির্দেশ 

নিঃসন্দেহ । কিন্তু “সপ্তসি্ধু'* প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি | করিতে গিগ আমরা বলিতে পারি বে-_ | 
যে. গান্ধার (কান্দাহার ) ৪ পরুষ ( পেশাবর ) আর্ধা- |. আধুনিক এসিয়ামানর ঈঙার পশ্চিৎ সীমা $ অনুগঙ্গ 

এরিক ডি ভর ক তবিষাতে মামর্থা ও অবসর গাকিলে বেদের অপোরু. 
নর্কে ৮২ ছল তরাং থর্ব্য বদের প্রাদাণ্ে | নেয় সন্বকে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বাসন! রহিল ৰ 

ইচাদ্দিগকে অনার্ধ্যনিবাস বা! যায় কিরপে? ইহার 1 “জগ্গবঙ্গকলিজেযু সৌরাষ্্রমগধেবু 5 

উত্তরে বক্তব্য এই যে, খক সংহিতার সময়. ষে প্রদেশ তীর্থবাতাং বিন! গচ্ছন্ পুর:সংক্কারমর্থতি ৪” 
টাচ ইহার আর ব্যাখ্যার 

আর্যাছুট ছিল, অথর্বনংহছিতার বুগে (উদ্ধ নম্প্রষ্টার $ সামশ্রমী যহোদয়ের "ইরিণ জর্থে চা রে | 
অময়ে ) তাহা! যে অনার্যাসেবিত হইয়। দাছাযর় নাই তাহা | বাখা। রে ন! করিলেও পারস্যের কিয়দংশ ও মেসোপোটে মিপকা 

নে. প্রস্ৃৃতি আধুনিক ভূভাগ তৎকালে যে জর্ধযাবাসের অন্তত (ছিল 

হইবোও সন্ত্রমূহের সুগ্থাকায়ে পরমেশরে অবস্থিতি হইতে | পতজিকা, ফান্তন, ১০০১ ]। মে 

ও ৪ হর রা ও ও আর, 



ই্যেষ্ঠ, ১৪৮ 

গ্রদেশ পূর্ববলীমা, সিদ্ধুনাগরপঙ্গম উহার দক্ষিণনীন! ও | 

মৃজবান্ পর্বত উহার উত্তরপীদারূপে অবস্থিত ছিল। 
ইহার পরে আর্াবাস কিরপে আরও বিস্ততিণাত 

করিণ তাহ অন্য প্রবন্ধে বপিবার ইচ্ছা! রহিল। 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 
( পুব্বানুবৃত্তি ) 

। শ্ীমস্ম“নাথ ঘোষ এম-এ) 

হঠাঙ নবাব: এই প্রহসনের আখ্যানভাগ 

সংক্ষেপে এই । কোনও দোকানী ভঠাৎ কিছু ধনলাভ 

করিয়! বড়লোকের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করে। তাঠার 

ছুহিত| এক দরিদ্র যুবাকে ভালবাসিরাছিল, কিন্ত দারিদ্র 

বলিয়। সে কিছুতেই সেই ধুবার হস্তে কন্যা সম্প্রদান 

করিতে সম্মত হইল না। তখন এ যুবা কতিপর বন্ধুত্ 

সাহায্যে তুর্কের নবাব সাগিন্না ছদ্মবেশে তাহাকে 

প্রতারিত করিল এবং ধনী জামাত হইবে এই লোভে 

দোকানী তখন তাহার কন্যাকে সেই যুবার হস্তে 

সম্প্রদদান করিল ) বলা বাহুল্য এই গ্রন্থখানিতে প্রচুর 

হাস্য রস অছে এবং ইহা পরবত্তা বন্থ প্রহমনের আদর্শ 

স্বরূপ হইর়াছিল। 

ব্যবসায়বাণিজ্য ও গ্তীমার পরিচালন! । 
এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুদিন তাহার ভগিনী 

্ব্বকুমারী দেবীর ন্বামী কংগ্রেসের বিখ্যাত কর্মী 

অনকীনাথ ঘোষাল মহাশরের সহযোগে পাটের বাবসায় 

করিয়াছিলেন। পরে উ€বন্ধ করিয়। তিনি শিয়ালদছে 

কিছুদিন নীলের চাঁষ করেন। ব্যবসায়ে বেশ লাভ 

হইয়াছিল । কিন্তু শীত্বই নীলের বাজার খারাপ হওয়াতে 

তিনি এই ব্যবসার বন্ধ করিয়। নেন। 

এই সময়ে একদিন "এক্সচেঞ্জ গেজেটে” এক বিজ্ঞাপন 

দেখিয়া জ্যোতিরিজনাথ মধ্যাক্কে নীলামে গেলেন এবং 

বাটি ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, সাত হাজার টাক! 

[দয়া তিনি একটি জাহাজের খোল কিনিগ়াছেন । ইহার 

উপর এঞ্জিন ভুড়িয়। কামর! প্রস্তত করিয়া একট! সম্পূর্ণ 
জাহাঞ্জ প্রস্তুত করিতে হইবে। ঝাঙ্গালায় বাঙ্গাণীর 

মধ্যে তিনি অগ্রণী হইয়। প্রথম সীমার পরিচালনা করি" 

বেন। আকাঙ্ঞার তিনি মাতিয়। উঠিলেন এবং সুদক্ষ 

সুরে!পীয় এঞ্জিনিয়া রদিগের তত্বাবধানে জ্যোভিরিজ" | 
নাথের-_ব্সেচোতিরিজ্রনাথ বলি কেন বাঙ্গালীর--প্রথম 

তীনার “সরোজিনী” কিছু দিনের মধ্যেই প্রস্তত হল ? 
এবং নুনিপুণ ফরামী পোতাধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত 

হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জ্যোতিরিজ্রনাথ বিপুল 
অর্থবয়ে “বজলগ্মী”, “শ্যদেশী”, ধ্ভারত” এবং *্রর্ত | 

রিপণ* নাষে আরও  কয়েকখানি নার ক্রপ্ন করেন। 
এই সকল জাহাঞ্জ খুলনা এবং বরিশালের মধ্যে বাত্রী 
লইয়া! গমনাগমন করিত এবং সময়ে সময়ে কলিকাতা - 
তেও বাণিজাদ্রব্য বন করিয়া আনি। 

জ্যোতিরিন্্রনাথের ভীনার পরিচালন! কার্য আর্ক 
চইবা: অব্যবহিত পুর্বে 'ফোটিল। কোম্পানী” নাথ এক 
স্থুরোপীয় কোম্পানী সীমার পরিচালনা আরম করিয়। 
দিয়ছপ' উভয় দলের নো প্রাবন্থি 5 গপিতে 
লাগপ। 

বাঙগ।লীর দেশীস্মবোধ তখন জাগরিত হইয়াছে 
পূর্ববঙ্গে সর্বত্র স্বদেশানুরাগী সজ্জনগণ .শ্বদেশী জাহাজের 
উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং মংকীর্তন, 

বন্তৃত! প্রসৃতি ভ্বার| দেশবাসীকে বিদেশী জাহাজে 
আরোহণ কগ্িতে নিষেধ কর! হইতে লাগিল। “বালকে” 
প্রকাশিত এবং “প্রৎন্ধণজরী'তে পুনমু্রিত জ্যোতিরিক্র- 
নাথের “বরিশালের পত্র” হইতে কিয়দংশ এই স্থানে 
উদ্ধারযোগ্য *-- 

“তুমি অৰশ্য তান এখানে আমার যেমন জাহাজ 

চলবে তেমনি ফৌটিল৷ কোম্পানীরও জাঙাজ চলবে। 
আমাদের উতয়ের মধ্যে খুব গ্রতিদ্বন্বিতা। ফোটিল! 
কোম্পানীর অনেক খরচপত্র লোকজনের ব্যয়, কিন্ত 
তার! প্রায়ই যাত্রী পান্থ ন। অধিকাংশ বাত্রী আমাদের * 

জাহাজে যায় । তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্চে তবু তার! 

সমান নিয়মিত তাবে জাহাজ চাপাচ্চে-বত্বের একটু 

ক্রি কিন্ব। শৈথিল্য করে না) আর তার! প্রকাশ্যভাবে 
বলে--বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই, তার। আনাদের সহিত 

প্রতিদ্বন্বিতা ক”রে কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে ? 

এখানে আযাদের জাহাজ বাতে স্থায়' হয় তার-জন্য 
| এখানকার লোকের, বিশেষতঃ ইস্কুলের ছাত্রদের অপরি- 
সীম উৎসাহ ও যর। এমন উৎসাহ আমি কখন দেখিনি, 
তাদের ভাব দেখে চনতকৃত্ত হতে হয়। গ্রতাহ খুব তোগে 

আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনা যার 

ফ্লোটিল৷ কোম্পাশীর জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে 

আমাদের জাহাজে'লোক ন৷ গিয়ে প্রাতপ-ক্ষর জাহানে 

ঘায়, এই জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি 

৪টার সয় উঠে, দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের 

ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যর্ধি কোন যাত্রী প্রতিপক্ষের 

জাহাজে যেতে চার, তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে এমন 

কি, পায়ে পর্য)জ্ক ধরে ফিরিয়ে আনেন--যেখানে জাণি 

বোটে করে গ্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠছে সেখান 

পধ্যন্ত গিয়ে ভাদের বুঝাতে থাঁকেন--আমাদের কথাটি 

একবার শুম্ন, তারপর যে জাহাবে ইচ্ছা হয় যাবেন। 

আপনারা বাঁগাণী, বাঙ্গালীর ছ্বাধাজ থাকতে কেন 



আপনার! | ইংরাঁজদিগের জাহাজে াবেন ? দেশের টাকা 

দেশে থাকে এটা কি প্র্রার্থনীর় নহে? প্রতিপক্ষের 

জাহাজে শ্বদেশীক্দিগের প্রতি কুব্যবহার করা 

কত, অপমান কর! হত,--আমাদের নিমন্ত্রণেই 

আমাদের আহ্বানেই ঠাকুর বাবুরা এখানে জাঠাঙ্গ 
এনেছেন, তখন কি আপন।র ও-আ্াহাঞ্জে যাওয়া উচিত? 
“ত বটে, যা বলে তার উত্তর নাই, চল এ জাহাজে 

যাওয়। ধাক।” এই বলে যাত্রীরা আমাদের জাহাজে 

অনেকে ফিরে আসেন। একটি বার বতনগ বয়স্ক বালক 

ঘাটে সেদিন বক্তুত| দিয়াছিল। “হে ভাই সকগ, তোমর৷ 

আপনার জাহাজ থাকতে পরের জাহাজে যাইব ন।। 

 উহ্থাদের তব যে জাহাজ দেখিতেছ, উহার বেরূপ গঠন 

. স্গুনবানাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। 

০ 

হুন। 

তাহাতে একটু বেশী বাত1স উঠিলেই দোছ্গ্যমান হহয়। 

জলগর্ভে নিমগ্র হইবে । তাহার সাক্ষী দেখ, উহার 

এখানে জাহাজ রাখিতে পারে নাই--ওপারে লয় 

গিগ্লাছে এবং এই বাতাসেই দোছল্ামান হইতেছে, যদি 
তোমর! প্র।ণ বাচাইতে চাও ত ভাই সকল, এ জাহাজে 

যাইবা না--” এই কথা শুনে নীচশ্রেণী লোকদের ভয় 
হল আন প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না॥। ঝড় 

হোক বৃষ্টি হোক রৌদ্র হোক--যে কোন বাধা হোক, 

[কছুই না মেনে তার জাহাজের (সিটি (বাশির ডাক) 

তাহার। 

বেন আমাদের সিটি তাহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও ত। 
শুনতে পেলে তাহাদের এমন আমোদ হয় যে তাহা 
বলবার 'ন্য়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর দুর হতে 

শুনলে যেখন বুঝ। যায় কে আসছে তেমন সিটি শুনলেই 

কোন্-ঁহাজ আসছে তা+র! বুঝতে পারেন। শী আদ 

“ভারত” আসছে, এ প্লর্ড রিপণ” আসছে, এ “বঙ্গণক্ী” 
আসছে, এ “দেশী” আসছে--এই বলে সকলে উৎসা- | 
হের নাহত হাস্যযুখে দলবদ্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপাস্থত 

সেদিন একনন বলছিলেন, যেমন বৃন্দাবনের, 

শ্রীকষ্চের বংশীধ্বনিতে হৃদয় আকৃষ্ট হত, সেইরূপ 
তাহাদেরও হৃদয় আকৃষ্ট হয়। আবার প্রতিপক্ষের 
জাহাদের নাম পধ্যন্ত তার সইতে পারেন না--তার । 

সিটিও তাদের কাণে অত্যস্ত কর্কশ লাগে । প্রতিপক্ষের 

জাহাজ যদি কোনদিন যাত্রী পায়_-সেদিন তাদের 

আপসোসের আৰ সীমা থাকে না । 

সেদ্দিন আমাকে অভ্যর্থন। করনার জন্য এখানে যে 

বুহৎ সভা হয়েছিল, তাতে একটি বক্তা আমার 

টীমাংরের উল্লেখ করতে করতে হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ 

করে বল্লেন--তার সীমার ভুলক্রমে বলেছি--ইহ। তো 

আমাদেরই ইীমার--এই কথাটি আমার বড় ভাল লেগে- 

ছিল। সেদিন সে সভার অনেক লেক একত্র হয়েছি- 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 

এখানকার হাকিম, 

স্পা এ খা 

২১ কল্প, ৪র্থ ঙাগ 

লেন, একটি প্রকাণ্ড গুহ লোকে পুর্ণ হয়ে গিয়েছিল, | 
উকীল, জাঁমগার, দোকানদার, 

মছাঞ্ন অনকেই উপস্থিত ছিলেন । এখানকার প্রধান 

অমীদার গ্ররধুক্ত বরদাকাস্ত রা সঞাপতির আনন গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । অনেকগুপি স্থবত্ত। সেদিন বক্তা 

করেছিলেন । সে দন ছাআর্দগের আহ্লাদ ও উৎসাহের 

সীম। ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে 

ঘরে গিয়ে ব্টন করেছিল, গাছের পাও দিয়ে ঘরটি 

সুন্দর সাজিয়েছিল। তার্দের উত্সাহ দেখলে শিপাশ 

প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়--নৈরুদ্যম হৃদয়ে উদ)মের 
ভাব আসে ।” রর 

_ ৰল! বাহুল্য এহরপ গ্রতিদ্বন্বিতাঁর ফণে উভয় পক্ষেই 
আর্থিক ক্ষতি অগ্রাহ্য করিয়৷ প্রাতপক্ষকে সমূলে উৎ- 
পাটিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল । ফোটিলা 

কোম্পানী টিকিটের মূল্য হাস করিশেন, জ্যোতাএক্ত 

নাথও তদপেক্ষা মূল্য হাস করিলেন। এইরূপ করিতে 
করিতে একরূপ বিনামূল্যেই যাত্রীগণকে লইয়। যাওয়! 
হইতে লাগল । জ্যোতিরিন্্রনাথ সর্বন্ব পণ করিয! 

(বিপক্ষকে উচ্ছেদ করিতে প্রয়াস পাইলেন । শুনিয়াছি 

সময়ে সময়ে যাত্রীগণের নিকট টিকিটের মুল্য লওয়া দূরে 

থাকুক, বিনাম্বুণ্যে তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইয়। স্বদেশী 

জাহাজে লওয়া হইত। স্বদেশী ট্রামার পরিচালনা এই 

প্রথম উদ্ভধন সফল করিবার জন্য, দেশের গৌরব রক্ষা 
“কারবার জন্য,দ্বদেশপ্রাণ জ্যোতিরন্দ্রনাথ সর্বস্ব ধরিয়! 

দিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন--“প্রতিধোগিতার 

তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তোর হইলঃ ক্ষতির পর 

ক্ষতি পড়িতে লাগিল এবং আয়ের অঙ্ক জ্েসশই ক্ষীণ 

হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ু 
হইয়া! গেল, বরিশাল খুলনার হীমার লাইনে সতাধুগ 
আবির্ভাবের উপক্রম হইল । যাত্রীরা ষে কেবল বিন! 

ভাড়ায় যাতায়াত স্থুরু করিল তাহা নহেঃ তাহারা বিনা- 

মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরস্ত করিল। ইহার উপরে 
বরিশালের ভলাটিরারের দল ম্বদেশী কীর্তন গাহিয়। 
কোমর বাধিয়। যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়! গেল। স্থতরাং 

জাঁহাঞ্জে বাত্রীর অভাব হুইল না, কিন্ত আর সকল প্রকার 
অগাঁবই বাড়িল বই কমিল না। অস্কশাস্ত্রের মধ্যে 

স্বদেশহিতৈধিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় 

না; কীর্তন যতহ জঘুক, ডত্তেভরনা যতই বাড়ক, গণিত 

আপনার নামতা ভুলিতে পারিণ না। স্থতরাং তিন 

ত্রিকৃথে নয় ঠিক তালে তালে ফড়িডের মত লাফ দিতে 

দিতে খণের পথে অগ্রসর হইতে ল!গিল। ক 

"অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুহক এই যে, 
লোকেরা 'তাহাদিগফে অতি সহঙ্গেই চিনিতে পারে, 
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চেষ্টায় ক্ষতি যাহা, সে. একলা! তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা তাহ! নিশ্চয়ই এখনে! তাহার 
দেশের খাতায় জম হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারস্বার নিক্ষল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইর! দিতে থাকেন; 
সে বন্যা হঠাৎ চলিয়া! যায়, কিন্ত তাহা স্তরে স্তরে যে 
পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপর্ণ 
করিয়া তোলে--তাহার পর ফলের দিন যখন আসে 
তথন তাঁহাদের কথ! কাহাএও মনে থাকে না! বটে, কিন্ত 
সমত্ত জীবন বাহার! ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্তাঁ এই ক্ষতিটুকুও তাঁহার জনায়াগে স্বীকার 
করিতে পারিবেন ।” 

' আচাধ্য স্যর জগদীশচন্দ্র বন্থ একদিন আমাদিগকে 
স্বরণ করাইয়! দিযাছিলেন, “প্রবাল-কঙ্কাল হইতেই মহান্বীপের উৎপত্তি হইয়া থাকে 1” আমরা বিশ্বাস করি, স্বদেশপ্রেমিক জ্যোতিরিন্্নাথের স্বপ্র অদূর ভবিষ্যতে | সফল হইয়। স্বদেশের গৌরব বিঘোধিত করিবে। 

“বালক” । যে সময়ে ঞ্যোতিরিন্্রনাথ ঠীনার পরি- চালন কাধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি সে সময়ে সাহিত্য ও শিল্পচচ্চাঁয় অনবহিত ছিলেন না। ঠিক এই সময়েই (১৮৮৫ খৃষ্টাবে ) সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহধর্শিদী মাননীয় শ্রযৃক্তা জ্ঞান্দানন্দিনী দেবীকে সম্পাদিক। করিয়া রবীন্দ্রনাথ কিশোরবয়ঙ্কগণের জনা বালক” নামক একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। শ্দ্ধাম্পন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বলেন থে মহৃবি দেবেন্রনাথের ভবনে ১১ই মাঁধ মাঘে।ৎসব হইয়! যাইবার পর তিনি ও পরিবারস্থ অপর কয়েকজন বালক পরদিন ভাঙ্গা আসরে "১২ই মাঘ" করিতেন। বালকবালিকার। মিলিয়! নানাপ্রকার আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রন নিনষ আমোদ করিতেন । এইরূপ এক ১২ই মাধের সন্থি- লনীতে ৮হিতেম্তরনাথ প্রমুখ তাহারা কয়েকজন গ্থির করেন একট বালক.বালিকা পরিচাপ্সিত মাদিকপত্র বাহির করিতে হইবে । বোধ হয় এই প্রস্তাব হইতেই | রবীন্দ্রনাথের মনে বালক” প্রকাশের ইচ্ছ। উদিত হইয়া থাকিবে । বালকে, পরিবারস্থ অন্যান লেখক- | লেখিকাগণের সঙ্গে জ্যোতিরিন্ত্রনাথও কয়েক প্রবন্ধ লিখেন। তন্মধ্যে “মুখচেন।” নামক প্রবন্ধটি বিশেব- তাবে উল্লেখষোগ্য । উহাতে বাঙ্গালার কয়েকভন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রকূতিসহ শিরপামুদ্রিকানুদারে তাহাদের, চরিব্রসমালোচন! প্রকাশিত হইয়াছিল। ও প্রবন্ধটি 'প্রবন্ধমঞ্জরীতে” পুনমুদ্রিত হইয়াছে। 
হারার 

কিন্তু তাহারা! লোক চিনিতে পারেন না। অথচ তাহার! 
যে চেনেন না এইটুকু মা শিখিতে তাহাদের বিস্তর 
খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় এবং সেই শিক্ষ কাজে 

লাগানে! তাহাদের বার! ইহজীবনেও টে না! । যাত্রীরা 
যখন বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার 
কর্মচারীরা যে তগন্বীর মত উপবাস করিতেছিল এমন 

কোনে! লক্ষণ দেখ! বায় নাই + অতএব যাত্রীদের জন্যও 

অলযোগের ব্যবস্থ। ছিল, কর্চারীরাও বঞ্চিত হয় নাই? 
কিন্ত সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার-. 
সে কাহার এই সর্বস্ব ক্ষতি স্বীকার ।” 

প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও জ্যোতিরিন্্রনাথ 
আরও কিছুদিন দেশের জন্য ছীমার পরিচালন! করিয়!- 
ছিলেন। শ্রদ্ধাম্পদ প্রীযুক ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 
গ্রতিপক্ষগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আর একটি যুরোপীয় 
কোম্পানীকে (হোরমিলার কোং) সমুদয় স্বত্ব বিক্রুয 
করেন। একটি মুরোপীয় কোম্পানীকে ফেল করিয়া 

অপর একটি কোম্পানীকে ফেল করিবার শঙ্জি ন! থাকায় 

জ্যোতিরিস্ত্রনাথ হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময় 

একটি ছূর্ঘটনা ঘটিল। তাহার “স্বদেশী” নামক জাহাৰ 

খুলনা হইতে বাণিজ্যদ্রব্য লইয়! নির্ধি্গে সমস্ত পথ 
আগিয়। হাওড়ার পুলে ঠেকিয়। হঠাৎ জলমগ্ন হইল। 

জাহাজের বাণিজ্য্রব্যাদিও সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। ৫কহ 
কেহ বলেন জ্যোতিরিন্্রনাথের কোনও কর্মচারীর বিশ্বাস 

ঘাতকতার ফলে এই দূর্ঘটন। ঘটিয়াছিল। এই দুর্ঘটনার 

জ্যোতিরিজ্্রনাথ ষ্টীন্নার পরিচালন! কার্য বন্ধ করিতে 

বাধ্য হইলেন। বাবু (পরে রাজ!) প্যারীমোহন মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয় এই সময় প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে 

একটি প্রস্তাব আনিলেন যে তাহারা উপযুক্ত মূল্য 
ক্োতিরিন্রনাথের সমস্ত কারবার ক্রয় করিতে প্রস্তত। 

জ্যোতিরিক্রনাথ অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 
ন্যাষ্য মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পাইলেও জ্যোতিরিক্্র- ূ 
নাথ তাহার প্রভূত গণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে 
সমর্থ হইলেন ন।। এই সময়ে দানবীর পরোপকারী 
স্যর তারকনাথ পালিত তাহার বন্ধুর উপকারার্থে অগ্রসর 
হইলেন। তিনি উত্তমর্ণদিগকে বুঝাইয়া এবং স্বয়ং প্রভৃত 
অর্থ সাহাষ্য করিয়। জ্যোতিরিক্্রনাথকে ধণমুক্ত করিয়া- 
ছিলেন । জ্যোতিরিকন্ত্রনাথ এই জন্য তারকনাথের প্রতি 
চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। 

এইরূপে, রবীজ্নাথ লিখিয়াছেন, জ্যোতিরিজ্রনাথের 
সাত হাজার টাকায় ক্রীত জাহাজের খোল ভর্তি হইয়া- 
ছিল “কেবল এঞ্জিন ও কামরায় নহে, খণে এবং সর্ব- 
নাশে। কিন্তু একথ! মনে রাখিতে হইবে এই সফল 

| 



৪৬ 

_.. এমিয়েলের জার্নাল। 
৮4. (প্রীহিমাংগুপ্রকাশ রায় কর্তৃক অন্বাদিত ) 

শুদ্ধমাআ একটি বস্তরই প্রয়োজন---ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত 

হওয়া। আমার্দেকর জ্ঞানেন্ত্রির সকল ঈখরের সমীপবত্তা 
হইবার পক্ষে বিভিন্ন ছবারস্বয়ূপ। আমাদের বহির্জগতের 
সহায়-সম্বলসমুঃ, আমানের অন্তর্জরগতের চিৎশক্তি-নিহুয় 

ও হদ্রৃতিসমুদয়-_-আমাদের নিজন্ব যাহা কিছু, এ সমস্তই 

ঈশ্বরকে সন্ভোগের নিমিত্ত, ঈশ্বরকে বনানার নিমিত্ত ভিন্ন 
ভি পন্থান্ূপে বিদ্যমান । বাবতীয় ধ্বংসশীল পদার্থ 
হইতে প্রাণপণ চেষ্টায় মনকে নিলিপ্ত রাখিয়া, বিষ 
রাখিয়া, যাহা! পুর্ণ, যাহ। অক্ষয়, যাহ! অবিনশ্বরঃ যাহ! 

অশেষ তাহাতেই মনকে একান্তভাবে আসক্ত রাখা, 

সংযুক্ত রাখা, ইহাই জামার্গিগকে সর্বাপ্রধত্রে শিক্ষ। করিতে 
হইবে। জগতের, যাবতীয় বস্তুকে সম্ভোগ করিব সভ্য 
বটে, কিন্তু তাহা! অনস্তকালের বস্তজ্ঞানে নহে--গচ্ছিত 

বস্তরূপেই 1....**ঈশ্বরকে অর্ডনা করা, তাহাকে জ্ঞাত 

হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, উপলব্ধি করা, সেই উপলন্ধিকে 

প্রচার করা, সেই উপলন্ধিতে কর্ম করা-_-ইহাই আমার 
বিধি-ব্যবস্থা, আমার কর্তব্য, আমার সন্তেব, আমার 

সবর্স। যাহা সংঘটিত হইবার তাহ! সংঘটিত হউক-- 
এমন কি, যদি মৃত্যু ঘটে ঘটুক । কেবল তাহার সহিত 

শান্তিতে সম্মিলিত হও, ঈত্বরসান্িধ্যে ঈশ্বরসহযোগে 
কালযাপন কর) তোমার পার্থিব জীবন নৈসর্শিক 

শক্তিনিচয়ের করতলগত, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যাইবার 

ক্ষমতাও তোমার নাই? সুতরাং তদ্ধিষয়ে তাহাদেরই 

হস্তে আত্মসমর্পণ কর। যদি মৃত্যু আমাকে সমস» দান 
করে-_-উত্তম ॥ যদি মৃত্যুর আহ্বান নিকটবর্তী হয়-_ 
অধিকতর উত্তম। পার্থিবোন্নতির ব্যর্থতা প্রযুক্ত অর্ধ- 

মৃত্যুই যদি আক্রমণ করে, তাহাও যে পর শুভই-স” 

কারণ শৌর্য্ের, নৈতিক বীর্ষেযর, আক্মোৎসর্থের ভ্রিবিধ 
মার্জ আমার সন্ুখে যেন প্রসারিত দেখিতে পাই, তন্লি- 

মিতই পার্থিবোন্লতির পন্থা! আমার নিকট অবরুদ্ধ রহিল 

প্রত্যেক জীবনেই মহত্বের, বীজ নিহিত আছে এবং 
যেহেতু ব্রহ্ষকে অতিক্রম করিক়। ব্রহ্মসত্ত(র বাহিরে বিহার 
করা আমাদের পক্ষে অসস্ভতব, সেইজন্য সঙ্ঞানে ব্রচ্ষেতে 

অবস্থান করাই সর্বাপেক্ষা প্রশত্ব কাধ্য ॥ 

বালিন 
১৬ই ভুলাই, ১৮৪৮ । 

তোমার সারিধো এইমাত্র যে এক ঘণ্টা কালক্ষেপণ 

করিলাম, সেজন] হে আমার খ্রহূ। তোমাকে ধনাবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি । তোমার অভিপ্রায় আসার সন্ুথে 
উজ্্লরণে প্রতিভাত হুইল । আমার প্রস্ভৃত পাপরাশির 

তক্জছোধিবী, পত্রিকা ২১ কয়; ৪র্ঘ ভাগ 

গুরুত্ব নিয্পণ করিয়া আমার. হঃখবেদনা গণনা করিয়া, 

আমার. প্রতি. জমার প্রগা় প্রেম অন্থভব করিলাম । 

আনার ক্ষুদ্রতা--ছাম।র শুন্যতা! আমি মর্থে মর্শে হাদয়ঙম 

করিলাম । তুমি ভোমার.অগাধ শাস্তি আদাকে প্রদান 
করিলে) সংশরা'তভীতরূপে বুষিলাম .তিক্ততার মধ্যে 

মিষ্টতা, ছঃখ-পীড়নের মধ্যে হর্যোল্ল/স, বশ্যতার মধ্যে 
শক্তি। যে পিতা আমাদিগকে দগডবিধান করেন, সেই 

পিতাই. আমাদিগকে প্রেম প্রদান করেন । জীবনের 
উৎসর্গে নবজীবন প্রার্চি, সর্বত্যাগে সর্বাজয়ী, সম্পূর্ণ 
রিক্ততায় পরমাত্মাকে লা৬--ইহ! অসম্ভব ব্যাপ্ৰর বলিয়া! 
প্রতীত হয়, কিন্ত ইহার অভ্যন্তরে মান সত্য বিরাদ্ধিত। 
ষে ব্যক্তি ছঃখ-আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, সে আনন্দের 

প্রকৃত আশ্বাদন লাভ করে নাই। তআাণের নিমিত্ত ঈশ্বর- 
মনোনীত আত্মাগণ অপেক্ষা অন্ুতাপানলে পুত আত্মা- 
রাই অধিকতর স্কুখী। 

জিনেতা 

২৭শে অক্টোবরঃ ১৮৫৩ । 

মঙ্গলের বঙ্গে অমঙ্গলের 'ঘে রূপান্তর ঘটে ইহাই 
অত্যাশ্চধ্য অল্মঁকিক ব্যাপার ॥ শ্বাধীন মানবগণকে 
ভগবানের মধ্যে পৌহাইয়। উদ্ধার করা, পাঁপ- 
ভারাক্রান্ত জগতকে পুণ্য-রাজোে নীত করা, ইহা- 

তেই স্থির সার্থকত।, ইছাঁতই অনন্ত করণাময়ের 
শাঙ্ত ইচ্ছাশক্তিল্জ সফলতা । ধর্মীলোক স্পর্শে আমূল 
পরিবর্তিত প্রর্জেক আত্বাই নিখিল জগতের উদ্ধার 
ও পরিবর্থীন সম্বন্ধে এক! একটি পাক্ষীশ্বরপ। সখী 
হওয়া, অনন্ত জীবন লাশ করা, ঈশ্বরেতে অবস্থিতি, 

ত্রাণ পাওয়।-_-এ সমস্তই অভিন্ন, এ সমস্ত একই, এবং 

ইহাদের প্রত্যেকটিরই অর্থ-ছ্বীবন-রহস্যের সমাধান। 
ক্লেশের ন্যায় আনন্দও নিবিড় হইতে নিবিড়তর হয়। 
শাশ্বত শাস্তি উত্তরোত্বর খনীভূত শ্বর্গীর উল্লাস,---এক- 
মাত্র ইহাই চিরবর্ধনশীল, ইহাই একমাজ ভূমানব্দ 
সীমাবিবর্জিত, যেহেতু বিশ্বপৃতি সীমাঙুন্য এবং 
অদ্বিতীয়। প্রেমের দ্বারা জগৎপতিকে জয় করিয়া 

নিজন্ব করা নিম্ন আনন্দের অনা কোন অর্থই 
নাই। 

জীবনের যুল মদ্ভিফষের চিন্তায় নহে আস্তরের ভাবে 
নহে, চিত্তের ইচ্ছাশক্তিতে নহে--এমন কি, যে চৈতন্য 

চিন্তা করে, অন্থভব করে, ইচ্ছ! করে, সেই চৈতম্যতেও 

নহে; কাপগণ সত্য এই সকল উপায়ে লাভ করা ষস্তব 

হইলেও, মে লাভ চিরস্কারী না হইতেও পারে । চৈত-. 
ন্যের স্থিতিস্থান হুইতেও গভীরতর এদেশে আবিত্বের 

অন্তিত্বভূদি। সেই প্রদেশে যানবগ্রক্ৃতির জারাংশের 
রর বাব়। এই সর্বশেষ দৃরতম ক্ষেতে বে সকল বতোর 



শ৯৮৮ গ্্রীমতী গার্গী দেবীর বিলাউগময়ে ্রন্মোপাসনা ৪1 
্রবেশাধিষার, তাহাই আবাদিগের আপনার এবং | প্রেম মানবকে প্রক্কৃতির অনন্ত জ্ঞানে বিডুষিত করে এবং 

সেই সমঘ্ত সত্যই নিঃসংশররূপে আনাদিগের জীবন-- | হঃখবেদনা মানবকে ত্রিকালদর্শা খধির পদে প্রতিষিত 
তাহারাই আমাদিগের সম্পত্তি অপেক্ষ। অধিক। সেই | করে। 

সত্য সকল সহজ ও গতিশীল, শ্বতঃপ্রবৃতত ও আমাদের | & দেশে এ দিবসে ভিন্ন সময়ে। ০ 

জ্ঞানাভীত। সত্য এবং আমাদিগের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত | 

আমরা ব্যবধান হ্যতি করিয়া চলি, ততদিম পর্য্য্ত শ্রীমতী গা্গী নি বিলাতগমনে 

আমর! প্রকৃত সত্য-জীবনের বহির্ভাগেই বিচরণ করি। 
আযাদের চিন্তা, ভাব, বাসনা, অহমিকার জআ্ঞান--এই ব্রন্গোপাসন। | 

সকল আমাদের ধথার্থ জীবন নছে। বিশ্রাম ও শাঞ্তি ( শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 
অনন্ত জীবন ভিন্ন কুত্রাপি প্রা হওয়! যায় না; অনন্ত বেদগান। 
ভীবনই পারমার্থিক জীবন এবং সেই জীবনই পরম ব্রহ্ম । পিতা নোংদি। পিতা নো বোধি 

মানবজীবনের সত্যই ব্রহ্ষজীবনে পরিণত হওয়া । নমন্তেতস্ত । মা মা হিংসীঃ। 

সতাকে তখনই কেবল আমাদের নিজেদের বলিয়া বিশ্বানি দেব সবিতছ্বরিতানি পরাস্থব। 

নির্দেশ করিতে পারি, তখনই সত্য কেবল অবিনশ্বর যস্থত্রং তন্ন আম্মুব। 

(হয়) কারণ সত্য তখন আমাদের বাহিরের কোনো নমঃ শল্তবায় চ ময়োভবাঁয় চ 

শ্বতন্্র বস্ত নহে, আমাদের অন্তরের এইরূপও নহে, নমঃ শক্করায় চ ময়স্করায় চ 

কিন্ত আমরাই সত্য এবং সতাাই আমরা । আমরা নিজে- নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥ 

রাই 'একটি সত্য, একটি ইচ্ছা, ব্রদ্মের একটি কর্ম- ও পিতা তুমি । জ্ঞানদাত! হে। 

ফল। স্বাধীনতা তখন আমাদের প্ররুতির মজ্জাগত। নমি তোম।। ছেড়োনাকে। মোরে। 

সৃষ্ট জীব ত্রষ্টারই সঙ্গে একাত্ম হইয়া অবস্থিত--প্রেম- সমগ্র দেব হে পিতাঃ ছুরিত মোর করি” দূর। 
স্ত্রে বন্ধ হুইয়) তাহার! অভিন্ন। এই মিলন ব্যতীত আশীষ তব বরিষ। 

জীবাত্বার গত্যন্তর নাই, এই মিলনেই ইহার শিক্ষা নমি দেব শস্তব শুভদাতাহে 
সম্পূর্ণ, এই মিলনেই ইহার শেষ অক্ষয় আনন্দ আস্ত নমি নেব শঙ্কর শুভাকরু হে 

এই মিলনেই সীমাবদ্ধ পার্থিব কাল-হুর্যযের তিরোধান | নমি দেব শিব শিবতর তোমায় হে॥ 

এবং চিরস্তন আনন্দ-নূর্যযের আবির্ভাব । ঈশ্বর প্রীতিকাম হইয়া তাহার উপাপনায় এসো 
নগণ্য দুর্্ধারও এমন কোন একটিও দল নাই, যে | আমরা সকলে প্রবৃত্ত হই । 

দল রহস্যের কোন কাহিনী বর্ণনা না করে; এমন উদ্বোধন । 

একটিও হৃদয় নাই, যে হৃদয় আপনার মধ্যে কোন অলৌ- | ' ও তদ্বিষে?ঃ পরমং পদং সদা! পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীৰ 

কিক উপন্যাস স্জন না করে। এমন কোনই জীবন | চস্ক্রাততং ॥ 

নাই, থে জীবন তাহার নিভৃত মর্থস্থলে কোন রহসেঃর চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থদকল দর্শন করে, 

কণ্টক নীরবে বন না করে। সর্বস্থানেই ছঃখ-বেদনা, | সেইক্প শ্রদ্ধাবান ধীরেরা সেই সর্কব্যাপী পরমাতআ্মার 
সর্বস্থানেই আশা-ভরসা, সর্বস্থানেই মিলনাস্তক ও সর্ব- | পরম পদ সর্বত্র দর্শন করিয়া! থাফেন। ্ 

দ্থানেই বিয়োগান্তক নাটক | পাষাণকারী শক্তির ফলে সেই পরমদেবতা সম্মুথের এই অনন্ত আকাশে 
সুদূর অভীত যুগের পাষাণীভূত জীবের বিজড়িত সন্ভুচিত | গাজলামান প্রকাশ পাইতেছেন। অখিল ব্রঙ্গাও সেই 
দ্েহমধ্যে যৌবনের যে মহ! পীড়ন ও আলোড়ন-বিলোড়ন | মঙলময় বিশ্ববিধাত। ভগবানকেই অবলম্বন করিয়! রহি- 

লক্ষিত হয়, সেই লক্ষা-প্রচ্থত চিন্তাই কবিকুল ও ঈশ্বর | যাছে। তিনি আমাদের প্রত্যেকের আম্মাতেও অন্ত 

পরার়ণ ব্যক্িগণের নিকট খীন্দ্রজালিকের মোহন দণ্ড" | ধাষীরূপে স্বগ্রকাশমূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন। সেই 

স্বরূপ । সেই চিন্তাই পার্িয স্থূল চক্ষুর কঠিন মোহাবরণ- | আত্মার আত্মাকে, সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরকে 

গুণিকে ছিন্ন করির়। মানবজীবনকে ম্পঞ্টরূপে নিরীক্ষণ | আত্মাতে প্রত্যক্ষ করিয়া এসে ভক্তিভরে তাহারই চরণে 

করিবার পক্ষে আমাদিগকে দৃষ্টি দান করে। সেই | কোটা কোটা গ্রণিপাত করি। 
চিন্তাই কর্ণকুহরে অশ্রতপুর্ব হুষিই অভ্র সুর-সন্মিলিত বি | 

সঙ্গীত ধ্রমিত করিয়া তোলে এবং প্রক্কতির অনন্ত ভাষা | ও যে! দেবোহগ্পৌ যোহঞ্ন, যো বিশ্বং ভূবমমাবিবেশ ॥ 
তখনই আমাধিগের নিকট অর্থময় হইয়া! উঠে। ব্যর্থ | ষ ওযধীযু যো বনম্পতিযুতন্মৈ দেবার নমো নমঃ | 



৪৮ 

প্রবিষ্ট হইয়া আছেন ; যিনি ওষধিতে, ধিনি বনম্পতিতে ; 

সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি। 

রা ্ . সমাধান। 

গু সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রচ্ধ। আনন্দরূপমমৃতং যদ্ধি- 

ভাতি । শান্তং শিবমদ্বৈতং। শুদ্ধমপাপবিদ্ধং |. 

_ যেসিদ্ধিদাতা বিধাতাপুরুষ আমাদের পুজাগ্রহণের 
নিমিত্ত এখনই এখানে বর্তমান রহিয়াছেন, তিনি সত্য- 
স্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ, অনন্তন্বরূপ পরব্রহ্ধ। তিনি আনন্দ- 
রূপে অসৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি শান্ত, 

মঙ্গল, অদ্বিতীয় । তিনি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। অনন্যমন। 

ইরা গ্রীতিপুর্ববক স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ অপাপবিষ্ধ সেই 

অদ্বিতীয় মঙ্গলশ্বরূপে- সমাধান করি । 

এতম্মাজ্জাক়তে প্রাণে! মনঃ সর্বেক্ছ্িয়াশি চ। 

খং বাযুর্জেযোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারদিণী | 
তয়াদস্যাগ্রিম্তপতি ভয়াত্তপতি হ্থর্যযঃ ॥ 

“ভয়াদিস্তশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুরধাবতি পঞ্চমঃ ॥ 
ইহ! হইতে প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, 

বাহু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন 
হয়। ইহার ভয়ে অগ্নি প্রজলিত হইতেছে, ইহার ভগ্নে 
সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে; ইহার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করি- 

তেছে, বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরুণ 

করিতেছে। 

স্তোত্র। 

ও নমন্তডে সতে তে জগতকারণায়। 

নমস্তে চিতে সর্বলোকা শ্রয়ায় ॥ 

নমোইদ্বৈততত্বার মুজিপ্রদায়। 
নমো রঙ্ধণে ব্াপিনে শাখতার ॥ 

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণাং। 

ত্বমেকং জগৎপালকং হ্বপ্রকাশং ॥ 

স্বমেকং জগৎবর্তৃপাত্প্রহ্ত। 

* ত্বমেকং পরং নিশ্চঙাং নিবিকল্পং ॥ 

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং । 

গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং | 

মছোচৈঃ পদানাং নিরন্ত ত্বমেকম্। 
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং ॥ 

বযস্বাং শ্ররামে! বযস্বাং ভঙামো। 
ষরস্বাং জগৎসাক্ষিরপং নমামঃ ॥ 

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং । 

তবাস্বোধিপোতং শরণ্যং বজামঃ | 
তুমি সংস্বরূপ ও জগতের কারণ, এবং জানন্বরূপ ও 

সকলের আশ্রক্স, তোমাকে নমস্কার । তুমি মুক্তিদাতা, 
অিতীর়, নিত্য ও সর্বব্যাপী রঙ্গ, তোমাক্ষে দমন্কার। 

এ যে দেবত। অগ্লিতে, খিনি জলেতে, ধিনি, বিশ্বনংসারে তুমিই সকলের আশ্যস্থান, তুমিই কেধল বরণীয়। তুমিই 

২১ হজ,ঃর্খ গাগ 

এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ। তুমিই জগতের 
ৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত। ; তুমিই সকলের . শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও 
দবিধাশুন্য । তুমি সফল ভক্কের ভয় ও ভয়ানকের ভঙ়া- 
নক? তুমি প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাঁবন। তুষিই 
মছোচচ পদসকলের নিয়স্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং 

রক্ষকদিগেরও রক্ষক । আমর! তোদাকে স্মরণ করি, 

আমর! তোমাকে ভজন করি। তুমি জগতের সাক্ষী, 
আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যন্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, 
অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী অদ্বিতীয় ঈখরের 
শরণাপন্ন হই। 

গ্ান। 

কুকভ--তেওট। 

তাহারি শরণ লয়ে রহিও--শরণ লয়ে রহিও । 

যাহারি কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন-_তারে আগে দেখি ॥ 

উপদেশ । 

প্রাণাধিক গার্গী! বিলাতযাত্রার মুখে আমি 
তোমাকে ছুই-চারিচী কথা বলিতে চাই--তুমি সেগুলি 
অবহিত হইয়া শ্রবণ কর এবং সযত্বে অন্তরে ধারণ 

করিও । আনন্দময়কেও যেমন বলিয়াছিলাম, তেমনই 
তোমাকে্ড বলিতেছি-_-আমি তোমাকে বাহ। কিছু 

বণিব, তাহার সর্বপ্রথম কথ। এই যে,ঈশ্বরকে ভূলিও না; 
তাহার মধ্য কথা এই যে, জীশ্বরকে ভূলিও না; তাহার 
সর্বশেষ কথা এই যে, ঈশ্বরকে ভূলিও ন!। সম্পদে, 

বিপদে নুধে ছুঃখে তাহাকে সকল সময়ে, সকল স্থানে ও 

সকল অবস্থায় স্বপ্রকাশ দেখিবে--তাহা। হইলেই বিপদ- 

জাল কাটিয়া যাইবে এবং ছুঃখশোক হইতে মুক্তিলাভ 

করিবে; স্থুখ-সম্পদ তোমার হস্তগত হইবে এবং মঙ্গল 

ও উন্নতি তোমার পা্থচর হইবে। 

তুমি তোমার শ্বামীর মঙ্গল কামনা! করিয়। সমস্ত 
ভাবনা অতিক্রম করিয়া বিদেশযাত্রায় উদ্যত হইয়াছ। 

এতদিন তুমি আমাদের নিকটে থাকিয়৷ নিতা আনন্দ- 
বন্ধন করিতেছিলে ; কিন্তু এখন তোমাকে তোমাদের 

মঙ্গজলকামন। করিয়া আমরাও আনন্দিতমনে &বিদেশ- 

যাত্রায় অন্থমতি দিতেছি । এতদিন তোমার মনে কোন 

প্রশ্ন উঠিলে তুমি আমাদিগকে নিজ্ঞাসা করিতে ? 
আবার আমাদের মনে কোন প্রশ্ন উঠিলে আমর! 
তোমাকে জিজ্ঞাস করিতাম। এই প্রকারে আমরা 

পরস্পর পরম্পরের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সহা- 

যত! করিতাম। এখন অবধি তোমার পক্ষে আমাদের 

অভিজতার আশ্রায় লাভ করিবার বেশী সুবিধা! হইবে 

না) এখন অবধি তোমাকে নিজের উপরেই নির্র 



কন নিতে ছুইবে) পিস পদে সংসারের পথে বু 

ভাবে ধিবেটনা করি চলিতে হইবে । 

মিত্র বুদ্ধিবিবেটনার উপর নির্ভর কাঁরতে হইবে 

লিগা তর পাইও না। ইহা নিশ্চিত জানিও থে 

তোমার অন্তরে অফিঞ্ণনগ্ডরু সর্বদাই জাগ্রত আছেন। 

ি বিষয়ে তোমার বর্দি কোন সংশয় উপস্থিত হয়ঃ 

, সম্তান যেমন সংশয়ে পড়িলে নির্ভয়ে পিতামাতার 

রি মীমাংলার জন্য ছুটিয়া যায়, তৃমিও সেইরূপ 

নির্ভয়ে সেই সদা! জাগ্রত অকিঞ্চন গুরুকে পথ দেখাইবার 

জন্য আহ্বান করিবে) তুমি অবাক হইয়! দেখিবে যে, 

তিনি তোমার সংশয় বিদুরিত করিয়! দেবেন এবং তুমি 

কোন্ পথে চল্িলে তোমার মঙ্গল হইবে, তাহা! মুহূর্তের 
মধ্যে দেখাইয়া দেবেন । ছোট বড় যে কোন প্রশ্ন 

তোমার মনে উপস্থিত হইবে, আমার অভিজ্তালব 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর--গ্রত্যেক প্রশ্ন জননীর নিকটে 

কন্যার ন্যায় তাহার চরণে নিবেদন করিবে--এবং 

তাহার আদেশ গ্রহণ করিয়া যদি তুমি প্রত্যেক কর্ম 

প্রবৃত্ত হও, তাহা! হইলে অমঙ্গল ০তামাকে স্পর্শ করিতে 

পারিবে না। তিনি সকল গুরুর গুরু; তিনিই এক- 

মাত্র অজ্রান্ত গুরু! জগতে এমন কেহই নাই, যিনি 

তাহার মত তোষাকে সছুপদেশ দিতে পারিবেন। 

তোমাকে আমি সর্ধপ্রথম এই মন্ত্র দিতেছি-_-তুমি দিনে 

নিশীথে তাহাকে অন্তরে সর্বদাই অকিঞ্চনগুরুরপে 

প্রতাক্ষ করিবার চে। করিবে । 

ভগবান কেবল অকিঞ্চনগুরু নন, তিনি আমাদের 

প্রতোকের অন্তর্যামী ভগবান--তিনি আমাদের প্রত্যে- 

কের অস্তরে খাকির়। আমাদিগকে মঙ্গল ও উন্নতির সঙ্গে | 
নখসম্পদলাভেরও পথে পরিচালিত করিতেছেন। তিনিই 
সকল এশ্বর্ষের একমাত্র অধীশ্বর। সুখসম্পদ লাভের 

জন্য খুবই চেষ্ট। করিবে, কিন্ত তাহ! লাভ করিলে তাহার 
অপবাবহার করিবে না । ব্রাঙ্গবন্ধের উপদেশ এই যে, 

ধর্মে অর্থে, জ্ঞানে মানে সর্ববিধ ভাল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম 

স্থান অধিকার করিবার সর্বতোভাবে চেই। করিবে। 

ভগবানের আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে যদি চলিতে থাক, 

তবে দেখিবে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করা 

বিশেষ কঠিন হইবে না। তুমি কেবল নিজে এইভাবে 
অগ্রসর হইয়। ক্ষাস্ত থাকিবে না; তোমার স্বামী ও 

পুর্রকন্যাদদিগকেও এই ভাবে শিক্ষা দিবে ও উৎসাহিত 
করিবে ? দেখিবে, তোমার গৃহ অচিরে কিরূপ উজ্দ্বল 
পীধারণকরে। 

তগবানকে সমুদয় হনয় দিয়া প্রীতি করিবে এবং 
তাহার প্রিক্নকার্যয সাধনে সর্বদাই আপনাকে নিরত 

রাখিব, ব্রাঙ্গধর্দের এই বীজমনতকে তুমি তোমার 

চষ্পশ স্জারাচু ধারণ করিয়া ল্য | ভগবানের 

কঙ্গে ষোগসাধনের ইহাই একনাতর উপার। ত(হাকে 

জন্রের সঙ্গে প্রীতি করিতে থাকিল ম্পই অনুভব 
করিবে যে, তিনি ৫কবল 'এই বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে নাই, 

কিন্ত তিনি তাহার ক্গহপ্রেমে তোমাকে অন্তরে বাহিরে 

বর্মহূর্গরূপে, থিরিয়া আঁছেন। বিদেশে যাইতেছ্-_- 
তোমার প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ এই ঘে, প্রতিদিন 

সমস্ত কারধ্যের আরম্তে সকল বাধাবিক্ন অতিক্রম করিয়। 

ভগবানের উপাসন। করিতে, তাহার সঙ্গে আত্মার 

ধোগসাধন করিতে কখনও ভূণিও না। কোনও হ্হত্রে 

ংশয়বাদকে অন্তরে স্থান দিয়া নিজের বিনাশ নিজে 

ভাকিরা আনিও না। তাহার সঙ্গে নিরমিত যোগ- 

সাধন করিঙগে সকল করে আশ্চধ্য তেজ ও শক্তি 

| অস্থভব করিবে। তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এই 
সমগ্র বিশ্বঙ্গতের বিনি অ্র্টা ও বিধাতা, তিনিই 

তোমারও সত্যই,পিস্তামাতা এবং সখা ও সুহৃং। তাহাকে 

হৃদয়ে ধারণ করিলে, তিনি যেমন এখানে তোমাকে 

কত গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, 

তেমনই তিনি তোমাকে মহাসাগরবক্ষে এবং দেই 

সুদুর প্রবাসভূমিতেও রক্ষা! করিবেন । প্রাণাধিক আনন্দ- 

ময়কে যেমন তিনি মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়! আনি- 

াছেন, সেইরূপ তোমাকেও তিনি সকল বিপদ আপদ 

হইতে মুক্ধ করিয়া! দেশে স্বামীর সঙ্গে তোমাকে 

গৌরবান্বিত করির়। সুস্থশরীরে ও নুস্থমনে ফিরাইয়। 

আনিবেন । 

সেদিণ আমি তোমাকে ত্রাঙ্গধর্থ্মে দীক্ষা গ্রনান 

করিয়াছি । ব্রাহ্ধধন্ধের অগিধয় দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া আর 

পশ্চ।তে পড়িয়া থাকিও না--উন্নতির পথে ও মঙ্গলের 

পথে স্বামী ও সম্তানগণের সহিত কব্রমাগতই জ্রতপদে 

অগ্রসর হইতে থাকিবে । ভুগভ্রান্তি হওয়! কিছু আম্চর্দ্য 

নয়_কিস্ত তাহার জন্য কিছুমাত্র ভীত হইও না; সম- 

স্তই ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দিবে--পদ্স পাত্রে 

যেমন জঙ্গ ঈাড়াইতে পারে না, সেইরূপ ভগবানের চরণে 

নিবেধিত মনেও ভুলভ্রান্তি দীড়াইতেও পারে না, বা 

তাহার কোন দাগও অক্ষিত হইতে পারে না! তুমি 

যেখানে যাইতেছ, সেখানে শতবিধ প্রলোভন বিপথে 

লই! যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। তোমরা 

পরম্পর পরম্পরকে দেই সকল প্রলোভনের অতীত 

থাকিবার জন্য সাহায্য করিবে । নান! ধাত প্রতিঘাতে ' 

সেখানে তোমাদিগকে ত্রাহ্ষধর্শ ভইতে, ভগবানের চরণ 

হুইতে দুরে লইয়। যাইবার চেষ্ট। করিবে । সাবধান, সাব- 

ধান, সাবধান--তাহ! হইতে আপনাকে কদাপি বিচ্ছিন্ 

করিও না) তীহার প্রতি দংশঃ আসিলেই জানিবে 



যে, আত্মা রোগে পড়িয়াছে ) তখনই চিফিৎসক্ষ সেই | মন্বল ইচ্ছ! পূর্ণ হোক ॥-আ ীময়ের কল্যাণ হৌক; 
ভগবানকে ব্যাকুলপ্রাণে  ডাকিবে-_ভিনিই তোমার | দেশের মঙ্গল ছৌক 7 পরিবারের গৌরববৃদ্ধি হোক এর? 

আত্মাকে রোগমুস্ক করিবেন। তাহার ন্যার আত্মা, ও | ইহাদের গৃহসংসার তোমার মঙ্গল কিরণে উদ্ভাসিত 

মনের চিকিৎসক কোথাও পাইবে না। 1 হুইয়। উঠুক এবং সর্বালীন শ্রীসম্পরর হৌক।. * 
 সর্কশেষে তোমার এগুতি আমার উপদেশ এই হে, ও ব একোইহবর্ণোবহুধাশক্কিষোগাৎ 

বি্গ/তের চাঁকচিক্য নিজে জন্মভূমিকে ভুলিও ন|। | বর্থননেকান্লিহিতার্থোদধাতি | 
ঘে ধর্মে তুমি পরিপু্ট হইয়াছ, যাহার সংযত স্বাধীনতা বিটৈতি চাস্তে বিশ্বমাদৌ .সদেেবঃ 

তোমাকে ঈশ্বরের পথে এতদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, স নো বৃদ্ধা! গুভয়। সংবুনক্ত | 
দেই ধর্ম ভারতেরই ধর্্ব। ধর্মই দেহ, মন ও আত্মা! যিনি এক এবং বর্ণহীন ; এবং বিনি প্রগাদিগের 
সর্ববিষয়ক উন্নতির সূল। জন্মভূমি * দরিদ্র হইলেও ( প্রয়োজন জানিয়| বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য 
তাহার শাকভাতে তোমার শরীর মন ও আম্মাকে বখা-; বস্ত বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্ম আদ্যম্তমধ্যে 

সাধা গড়িয়া তুলিয়া. তোমাকে সেই ধর্্ববলের জধি- | যাহাতে ব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেখর, 

কারী করিয়াছে; পিতানাতার ভাইভঘ্ীর অকৃজ্রিম | তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। 

ন্েহযত্বে লালিত-পালিত হইয়া আজ তুমি ভগরানের | 
জঙ্গে যোগসাধনের পথে অগ্রসর হইয়াছ--মজ্য্য হ্ইয়া মাংখ্যে ঈশ্বরবাদ ] 

০৮88 (অধ্যাপক ৮আভয়কুমার মজুমদা লিখিত ইংর!জী স্বজনকে ভুলিয়। বাইও না। দেশের ভাবের সঙ্গে প্রাণের | ৫ স বমেদার এয়-এ লাধত হংরা 

যোগ বাখিলেই পরিণামে জয়যুক্ত হইবে । এই জত্যটা নিবন্ধের শ্রযতী্্রকুমার মন্ধুমদার এম-এন পি. 

তোমরা উগ্নেই প্রাণের ভিতর গীথিয়! রাঁখিবে । এই- এইচ-ডি ইহ জার) 

ভাবে ব্রাক্ষধর্শকে জীবনে পরিণত করিলেই সকল ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষাৎপ্রমাণ। 

বিষয়ে, কি ন্ানে, কি বিদ্যার, কি ধর্মে, কি অর্থে ( পূর্বান্থবৃত্তি ) 

সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান সহপেই অধিকার করিতে পানিবে। জন্ম- এক্ষণে দেশখ যাঁউক, সাংখ্যদশননন্বন্ধে সযধিক প্রামা- 

ভূমি এবং তোমার পিতাষাত। দরিদ্র বলিয়া আপনাকে | ণিক গ্রন্থ “সাংখ্যক!গিকাঁ+তে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধ 
ধিকার দিও না। কোনও ম্প্ প্রমাণ আছে কি না। আমার মতে আছে ॥ 

আনন্দমময়কে যে আশীর্বদ দিয়াছিলাম, ভূমিও দশম ও একাদশ শ্লোকে ই স্পষ্টই বল! হইয়াছে যে, 

বানকে পরিত্যা্ধ করিও ন1, ভগবান কর্তৃক তুমি সর্ব- কেবল এক প্ম, পুরুষ আছেন। সেই শ্লোক দুইটা 

দাই অপরিত্যক্ত থাক । আশীর্বাদ করি, তুমি তোমার এই-_“হেতুয়দনিতযমব্যাপি সক্ররিযমনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। 

স্বারীর প্রমের অননাপাত হও এবং তাহার জ্ঞানে, | সাবরবং পরত ব্যক্ত, বিপরীতমবাজম্*। ১০ ॥ পত্রণ- 

কন্ধে ও ধরে বড় হইবার পথে সহায় হও। আশীর্বাদ ; মবিবেক্ষি বিষয়ঃ সামান্যঘচেতনং প্রসবধর্শি। ব্যক্ং 

করি, তোমর! উভয়ে দীর্ঘাদু লাভ করিয়। তগবানে শ্রদ্ধ/- | তা প্রধানং তবছিপরীতস্তখ! চ পুমান্” ॥ ১১ ॥ অর্থাৎ, 

ৰান থাক ; তোমাদের গৃহ ধনে পুতে পরিপূর্ণ হোৌক ; “ব্যক্ত --হেতুবিগ্গি্, অনিতা, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক, 

তোমাদের পরিবার দানশীল হুহুয়। দেশের কলাপসাধনে | আশ্রিত, বিপেবণযুক্ক, সারযরব ও গরতসত্র? অবাক্ত--- ্ 

নিরত হটক। , । উহার রিপরীত” | ২৯1 "বাক -ত্রিখখণ, অবিবেকী, 

হে পরমাত্মন ! তোমারই আদেশে আমার প্রাণা- রিষরাতীত, সামান্য, অচেত্বন ও প্রসব্ধর্মী ; প্রকৃতি ব 

ধিকা কন্যা শ্রীমতী গার্গী তাহার স্বামীর কল্যাণ- | প্রধানও এক্কূপই 7 পূর্বোক্ত বিষয়ের ন্যায় পুরুষ এই 

উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্র! করিতেছে । তোমার নিকট | সকল বিষয়েও ইহার বিপরীত” । ১৯। এখানে শেধোক্ 
তুমি বাকাটী-_-“তৃঘিপন্থীতন্তথা। 6 পুঞ্জান্”, অর্থাৎ পপুরুষ বা 

যেমন আ্আামাকে যন্ত্র করিয়া ইফাকে সরল প্রকার বিপদ | আতা! পূর্বক বিষয়ের ন্যায় এই সকল খিষরেও ইহার 
আপদ হইতে, এমন কি মৃত্যুর মুখ হইতেও বাযাইরাছ, | বিপরীত"--লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই বে, 

সেইরূপ সেই সুদুর প্রবাসে এবং সমুদ্রবক্ষে ইহাকে | পুরুষ বা আত্মা বের্প ওপরিশিষ্ট তাহ বাক্তের গুণের 

নিরের ক্রোড়ে রাখিয়া! কল প্রকার বিপদ আপদ | বিপরীত ॥ গুতরাং এইরূগে পরিগণন! কর! যায়--পুকুষ 

হইতে দুরে রাখিও। এই হাতার, পরিণামে তোমার | অঞ্জঃ নিত), সর্বব্যাপী, অপরিবর্থনীর। অদ্বিতীয়, 

০ 

রাযাকুল অস্থরে এই প্রার্থনা করিতেছি--এখানে 



অনাশ্রিত ্  রি ১ উহ নিরবর়ব, বত, ৭ 
ভ্রিগুণাতীত, বিবেকী, অবিষ় বা আধ্যান্থি$, বিশিষ্ট বা 

অসামান্য, চেন ও অগ্রসবধর্গা । উপরি-উজ্জ তালিকার 

পুরুষের একটা গুণ আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে, 

সে গুণটা_-“এক বা অদ্বিতীর' । এখানে পুরুষ বা 

আত্মাকে এক অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে) এই এক ঝা 

অদ্বিতীয় শবটী অতিশয় অর্থপূর্ণ এবং ব্যাখ্যাকারগণের 

মধ্যে যথেষ্ট মততেদের কারণ হইয়াছে । স্থতরাং আত্ম! 

ব! পুরুষ এক অথব! বহু এই সমদ্যার মীমাংস! সম্পূর্ণরূপে 

এই শবটার যথার্থ অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে 

গোড়পাদ বলেন--"অনেকং ব্যক্তমেকমব্যক্তং তথ! চ 

পুমানপ্যেকঃ”, অর্থাৎ প্ৰাক্ত বহু, অবাক্ত এক, সেইরূপ 

পুকুষও এক*। বাচম্পতি মিশ্র ভিন্ন অর্থ করিতেছেন -- 

স্যাদেতৎ অহেতুমন্ত -নিত্যত্বাদি-প্রধানসাধর্শ্যমন্তি পুক্র- 

যস্য,য এরমনেকত্বং ব্যক্ত-সাধর্খ্যং। তৎ কথমুচাতে 

তদ্ধিপরীতঃ পুমানিত্যতর আহ তথাচেতি চকারঃ-- 

অপ্যথঃ। অর্থ।ৎ “পুরুষ প্রকৃতির ন্যায় অজ, নিত্য প্রভৃতি 

হউন? তিনি ব্যক্তের ন্যায় বছও বটে) যদি তাহাই 

হয়, তবে কিরপে বল! হয় যে পুরুষ ব্যক্তের বিপ- 

রীতধন্্সা, এই জন্য বল! হইয়াছে যে পুরুষ ব্যক্তেরও 

ন্যায় বটে। এখানে চর অর্থ "অপি অর্থাৎ “ও'1% 

বাচম্পতি বলেন যে তাহার এই ব্যাথা যাহাতে পুক্রষের 

বহ্ত্ব সম্বন্ধে বল! হইয়াছে সেই ১৮শ সুত্র হইতে আসি" 

তেছে। সাংখ্চন্দ্রিক। এই ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন। 

অধ্যাপক উইল.সন্ বাচম্পতির সহিত একমত হুইয় 

বলিয়াছেন--"আত্মার গুণগুলি যে প্ররকতিজাত দ্রব্যের 

গুণগুলির বিপরীত--এই সাধারণ মতের ০কেবধ এক- 

স্থানে একটু পরিবর্তন আবশ্যক । ব্যক্ত (01507969 

71100119 ) বহু, অনেক বলিয়া! অভিহিত ; সুতরাং 

আঙ্ার অদ্বিতীয় ব। এক হওয়া উচিত, এবং সাংখ্য-ভাষা 

অনুসারেও ইহ তাহাই বটে। অপরপক্ষে আত্মার বহু- 

সংখ্যকত্বহেতু সাংখ্য-তত্বকৌ মুদী আত্মাকে ব্যক্কের স্ভিত 

এক করিয়াছেন । সাংখা-চজ্জিক। এই ব্যাখ্যা 

পরন্ত জন্মজন্মাস্তরে বা উৎক্রমণে ইহা এক 'ব। ব্হ) 
অথবা কোলফ্রক সাহেব যেরূপ বলিয়াছেন (রয়েল 
এসিয়াটিক সোসারিটা-অনুবাদ ১ম খণ্ড পৃঃ_+৩১) 
“বিভক্ত” । কুত্রগুলিতেও এই জনা বল! হইয়ছে ঘষে 
“আকাশ যেরূপ বহু পাত্রেসম্বন্ধ হইতে পারে, সেইরূপ 
এক আম্মারও পাত্র ঝা আধারতেদে বহুভাবে মিল 
সম্ভব + সুতরাং আত্মার এই একত্ব পেই বিশেঘ আত্ম; 

তেই প্রযোজ্য, যাহ! বহু জন্মজন্মাস্তর, মৃত্যু, বন্ধন ও 
মোক্ষ প্রসৃতির অধীন ; কারণ ভাষাকার বপিতেছেন-. 
“এক পুরুষই পুনরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করে, অপর পুরুষ নহে। 
স্থতরাং গৌড়পাদ ঘে আত্মার একত্বের কথ! ৰলিতেছেন 
তাহ! নিশ্চয়ই এই অর্থেই বুঝতে হইবে ॥ 

বাচম্পতির উক্ত ব্যখ্যা কষ্টকল্লিত এবং ১*মও . 
১১শ কারিকার ভাবের সহিত অসঙ্গত বলিয়। বোধ হয়।; 
যদি তথ! চর অর্থ বাস্তবিকই 'বাক্কের ন্যায়” হয়, তাহা 
হইলে ইহ। বুঝা! কঠিন যে এই সাদৃশ্য ১*ম হ্ত্রেবে 
সরুল গুণ বল! হুই্য়াছে তাহাদের পক্ষে প্রযুক্ত না হই 
একটামাত্র গুণের (অনেকত্ব) পক্ষেই কেবল খ।টিবে 
কেন? যদি বহু বলিম্৷! পুরুয় ব্যক্তের সদৃশ হয়, তাহ! 
হইলে পুরুষ কেন অন্মবিশি্, অনিত্য, পরিচ্ছি্ন প্রভৃতি 

গুণব্ষয়েও প্রকৃতির সদৃশ হইবেন ন!? বাচম্পতি এই 
বিশেষত্বের কোনও টকফিয়ৎ দেন ন। কিন্ত তথাপি 
অপরে আপত্তি করিতে গারে মে জন্ম প্রভৃতি গুণগুলি 
পুরুষের পক্ষে প্রযোজ্য নহে ; পুরুষ জাত প্রভৃতি ধারণার 

বহিভূত, কারণ পুরুষ যদি জন্মাদিবিশি্ হয়েন, তাহা 
হইলে তিনি ব্যক্ষের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন) কিন্ত ইহ! 
৩য় সুত্রের সহিত অসঙ্গত হইয়৷ পড়ে । কারণ, সেস্থানে 
ইহা! স্পষ্টই রল] হইয়াছে যে পুরুষ, প্রক্কতি এবং তাহার 

কার্য, উনয় হইতেই ভিন্ন ( 'ন প্রক্কতিন*বিকৃতিঃ 
পুরুষ )। এইট আপত্তির উত্তর এই যে যদি পুরুষ ব্যক্ত 
হইতে ভিন্ন হুয়েন, তাহ। হইলে তিনি প্রকৃতি হইতেও 

| ভিন্ন, তথাপি অক্জত্ব প্রভৃতি বিয়য়ে প্রকৃতির সদৃশ; 
স্থতরাং, জন্ম প্রভৃতি বাক্তের গুণ সন্বন্ধেও কেন তিনি 

মন্থন করিয়াছেন--” তথ চ'* এই পব্দছ্বয়ের ছার। এই | ব্যক্তের সদৃঙ্গ হইবেন ন।? অবশ্ধ্য পত্রপাঠ উত্তর হইতে 

বুঝায় যে আত্মা অনেকসংখ্যাহেতু ব্যক্তের অন্ধ পারে যে, ছুই বিরুদ্ধধন্মী গ৭ একই অভিন্ধ বস্তুতে 
] 

রূপ ।” বস্তুতঃ ইহাই গাংখোর মত, কারণ পরে ১৮ | থাকিতে পারে না। তাহা সত্য নহে। এক অভিন্ন 
স্থত্রে ইহাই গ্রতিপা্দিত হুইয়াছে এবং কশিলমুত্রেরও | 

অগুবর্তা ১ "অবস্থাতেদে বনুপৃক্রষত্থ সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ 

'সাধুপুরুষের] পুনরায় স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন, ছুরাত্মার৷ 

নরকে পুনর্জন্ম "াভ করে; নির্বোধেরা ভ্রমেতে নি 

বেড়ার, এবং জ্ঞানীর! মুক্তিলাভ করে”। সুতরাং, 

গৌড়পাদ ভুল করিয়াছেন, অখব। তাহার মা 

বুঝিতে হইবে যে সাধারণ হিসাবে আত্মা এক নহে, 

বস্তর বিরুদ্ধ গুণ থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্গষে 

“বকুদ্ধ' বলিয়া কোনও [ছু নাইয তাহারা কেবল 

“বিভিন্ন এই কথা বলা যাইতে পারে। পৃথিবীতে 
সকল বস্তরই ভিন্ন ভির স্থান আছে, এবং যখন তাহারা 

স্বস্ব স্থানে থাকে তখন তাহারা পরম্পরের সহিত সম্পৃর্ণ 
সামঞ্জস্যযুক্ত ; তাহার! ম্বস্থানচুত হইলেই বিরুদ্ধতা ও 

অসামগ্রস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং আপাত, 



বিয়া বন্ধ বদি স্বন্ব স্থানে স্থাপিত হয় তাহ! হইলে এক 
থাকিলে ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয় না। (১ম অধ্যায় ১২-- 
খদ্রষ্ঠবা)। জ্তরাং, যদিও প্রকৃতি এক, তথাপি ইহার 

মধ্যে বছ হইবার শব্ষি নিহিত আছে, কারণ অনাথ! 
উহা! কখনও ব্হুধা বিভক্ত হইতে পারিত না) যদি 
প্রকৃতি কেবল একই হইত এবং নিজেতেই আবদ্ধ 

থাকিত তাহা! হইলে উহ। বহুর:প প্রকাশিত হইতে 

পারিত না। সুতরাং প্রর্ৃত্তির একতের মধ্যেই তাহার 
ব্ত্বের বীজও নিহিত আছে--প্রকৃতি একে বছ। 

প্রকৃতির অপরাঁপর গুণের পক্ষেও গুই একই কথ! । 

প্রকৃতি একই কালে অজও বটে আবার উৎপত্তিবিশিষ্টাও 

বটে, নিত্যও বটে অনিত্যও বটে, অসীমও বটে সসীমও 

বটে, ইত্যা্দি। প্রকৃতি বর্দি কেবলমাত্র অজ, নিত্য, 

অসীন প্রভৃতি হইত, এবং তাহার মধ্যে যদি জায়মানত্ব, 
অনিত্যত্ব ও অসীমত্ব প্রভৃতির বীজ নিহিত না থাকিত, 

তাহা হইলে উ!র মধ্য হইতে যাহা কিছু জাত, অনিত্য 

ও পরিচ্ছিন্ন তাহা! উৎপন্ন হইতে পারিত ন।, সৃষ্টি বা 
অভিব্যক্তি অসম্ভব হইত। কিন্ত সাংখ্যকার যথেষ্ট 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া বপেন ষে প্রকৃতি বিশুদ্ধভাবে 

একরূপ নছে? কিন্তু সত্ব, রজ ও তমোরূপ বিতিপ্ন উপা- 

দানে সম্মিলিত হইগ্া জটিল একরূপ। বস্ততঃ প্রকৃতির 

নিজন্ব বিশেষ গুণ আছে এবং ইহার জন্য সেব্যক্ক 

হইতে ভিন্ন; পক্ষান্তরে প্রক্কৃতি হইতে প্রকৃতিরই অংশ- 

রূপে অভিব্যক্ত বস্তর ধর্ম বা গুণও তাহার আছে, এবং 

সেই স্থলেই সে ব্যক্তের সদ্ৃশ। এই মতটা সাংখ্যের 
উপদি্ তথ্যের বিরুদ্ধে নহে, সাংখ্র কার্যকারণবাদ 

" ( মৎকার্যাবাদ ) বা! অভিব/ক্িবাদ নিয়পিখিত প্রকারে 

এই মতের সমর্থন করিয়াছে; ৯ম কারিকায় বলা হই- 
রাছে--.“অসদকরণাছুপাদানগ্রহণাৎ সর্বলম্তবাভাবাৎ। 

শক্স্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচচ সৎকার্ধ্যম্* ॥ অর্থাৎ 
“কার্যারূপে পরিণত হইবার পূর্ধে কার্য করণকে অবগন্বন 
করিয়াই অবস্থান করে; কারণ, যাহার অস্তিত্ব নাই 
তাহা! কারণের কোনও চেষ্টাতেই সভ়ুত হইবার নথে। 
উপাদানসমূহণ্ড কার্য্যোপযোগী বুঝিয় নির্বাচিত হয়? 
প্রত্যেক বস্তই প্রত্যেক উপা দ্বারা সাধ্য নহে; যাহ! 

যে কার্যে সমর্থ তাহা সেই কার্যযই করে এবং কার্ধযও 
কারণের ন্বর্ভাবপন্ন হয়।” এই প্লোকটীতে এই বাক্যটা 
বিশেষভাবে লক্ষ) করিতে হইবে _“কারণাভাবাঁৎ, অর্থাৎ 
“কারণং বলক্ষণং তল্লক্ষণমেব কাধ্যমপি+, অর্থ/ৎ “কারণের . 
(যে লক্ষণ কার্ষেযরও অবিকল সেই লক্ষণই হয় ( গৌড়- 
পাদ ), অথব1 “কার্য্যস্য কারণাত্বত্বাৎ অর্থাৎ “কার্য ও 

: কারণ একাত্ম হওয়াতে” (বাচম্পতি)। এখন আমরা 
এই মতবাদটা হদি প্রকৃতি ও তাহার কাধ্যের প্রতি 

২১ কষ, হর্থ তার 

পরস্োগ করি, তাহা হইলে আমরা কিরাপে বলিতে পারি 
বে প্রক্কতি কেবল এক, অনাদি, নিত্য ইত্যাদি, এবং 
তাঁহার কাধ্যগুলি কেবলই বহু, উৎপত্তিমান, অলিত], . 
ইত্যাদি? যদি কারণ ও কার্য্য একধশ্বীক্জান্ত হয়, তাহ! 
হইলে তাহাদের মধ্যে সাধারণ লক্ষণ বিরাজিত থাকিবে, 
যদিও অভিনাজির পর কার্য) নৃতনরূপ ধারণ করে. এবং 
কারণ হইতে ভিন্ন জন্য কতকগুমি গুণ প্রাপ্ত হয় । কিন্তু 
ইহাতে একথা বুঝায় না ষে এই অপর লক্ষণগুলির বীৰ 
কারণে নিহিত্ত থাকে না, বেহেতু কারণে গেগুপি নিহিত 
না থাকিলে, কার্ষেয এরূপ কতকগুপি গুণ থাকিবে 
যাহার কারণ মূল কারণে ছিল না--কিন্ত তথ্বযতিরিক্ত 
অন্য কিছুতে ছিল? অর্থাৎ সরলতাবে বলিতে হুর যে 
ইহার নিঞ্জের কারণের মধ্যে ইহার উপাদান কারণ যথেষ্ট 
ছিল না, পরম্ত কারপান্তরের প্রয়োগন হইয়াছিল । 
ব্ক্তের সম্বন্ধে সেই অপর কারণটী কি হইবে? সাংখ্য 
প্রকৃতি ব্যতীত আর অন্ত কোনও কারণ স্বীকার করেন 
নাঃ সুতরাং প্রক্কতিকেই কেবল যথেষ্ট কারণ বলি 
গ্রহপ করিতে হইবে; অর্থাৎ প্রকৃতির ঠিতরেই ব্যজের 
সকল গুণের বীজ নিহিত আছে বলিতে হইবে । ইহাতে 
ইহাই সিদ্ধ হইতেছে বে গ্লাকতির মধ্যে পরস্পর-বিরোধী 
হই শ্রেণীর গুণ আছে--এক শ্রেণী প্রকৃতির নিজের 
স্বাভাবিক ( অর্থাৎ অব্যক্ত) অবস্থার এবং অপর শ্রেণী 
তাহার কাধ্যাবস্থার। 

উপন্লি-উক্ত যুক্তিটী দেখাইতেছে যে একই বস্তর 
মধ্যে বিরুদ্ধধর্ধাক্রান্ত গুণ থাকিতে পারে এবং বস্তুতঃ 
অগতে সকল বস্তপই মধ্যে বিরুদ্ধ গুণ আছে? উদ্বাহরণ- 
স্বরূপ বলা বাইতে পাকে, প্রত্যেক বস্তই একটানা 

| অথচ বহু গুণাবিত-- প্রত্যেক বস্তই একটী সম্পূর্ণ 
সমন্তি (4. 5:0215 %71)019 ) অথচ বছু অংশের দ্বারা 
গঠিত; অথবা অন্যভাবে বল! যায় থে প্রত্যেক বস্তই 
একের মধ্যে বহু--একরূপ অথচ বৈচিআমনন। পুরুষ 
সম্বন্ধেও অবিকল এই কথাই সত্য। তিনি এক হুইয়াও 
বহু, অজ হহয়াও জাত, নিত্য হুইয়াও অনিতা, অসীম. 
হইয়াও সীম ইত্যাপি। তিনি একপুরুষ হইন্ন/ও বহু. 
পুরুষে প্রবিভক্ত ) তিনি সকল উৎপর ব!1 কারণবিশিঃ 
কাধ্যের অনাদি. কারণ? তিনি নিত্য হইয়া সকল আনিত্য 
বস্ত বা জীবে তত্দ্রূপে প্রকাশবান্। তিনি জঙ্গীম 
হইয়া সকল সসীম বস্ত ধারণ করিতেছেন। পুরুষ যদি 
কেবলমাত্র বিশুদ্ধ এক, যদি কেবল অপ্রবিভেদ্য এক- 
রূপই হইতেন, তাহা হইলে বহু হইতে পারিতেন না) 
তিনি বদি কেবল অজ €ইতেন এবং ও/হাতে উৎপন্ন 
জগতের কোনও বীঞ্জ নিহিত ন! থাঁকিত, তাহ। হইলে 
উৎপন্ন যাহ। কিছু তাহা হইতে পারিত ন1) তিনি বদি 
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কেবল নিতা শাখত ও অসীম হইতেন এবং তাহাতে 
অনিত্তা ও সপীমের কোনও বীজ নিহিত না থাকিত, 
তাঁহ! হলে কোনও কিছুই অনিত্য ও সসীম হইতে 
পারিত না । অথব। অনাভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় 
যে, ধদিও পুরুষ স্বভা'বতঃ ও স্বরূপতঃই এক, অন, 
নিত, অসীম ইত্যাদি, তথাপি তিনি বহু, জাত, অনিতা, 
সসীম ইত]াদ্দি রূপেও প্রতিভাত হয়েন; এবং “তি 
পরীতস্তণাঁচ পুমান্ ইহার একটি ব্যাথা আছে, ধাহা 
আমারদিগের এই অন্মানেরই সমর্থন করিয়াছে। ইহার 
অর্থহইতে পারে যে পুরুষ তাহাদিগের ( বাজ ও 

প্রধানের ) বিপরীত ও সদৃশও বটে। এই ব্যাখ্াটীই 
আমার নিকট সতা ও নির্দোষ বলিয়া বোধ হয়। এ 
সম্বন্ধে আমি পরে আরও বিস্তৃতভাবে আঁলোচন1 করিব। 

অধ্যাপক উইলসন্ ও ড1ঃ কোল, ক্রক্ যে ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন--পুরুষ এই অর্থে এক যে তিনি তাহার বহু জন্ম- 

জন্মান্তরে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি থাকেন--তাহা। প্রত্য- 

ক্ষতঃই অসম্ভব 
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চাঁষার গান। 
(শ্রীনির্লচন্ত্র বড়াঁল ) 

বাউল সুর । 

ও ভাঁই, আমর করি চাষ 

ও ভাই, আমর] করি চাষ) 

এই হুল নিয়ে আর গোধন নিয়ে 

স্থখেই করি বাস 

ও ভাই, আমরা করি চাষ! 

সারাবেলা মাঠে মাঠে 

রৌস্রে জলে দিবস কাটে 

অনেক হথে ধরার বুকে 

জাগাই অমল হাস। 

ও ভাই হল আমাদের বল 

ও ভাই হল আমাদের বল 

এই হল আমাদের অন্ন জোগায় 

পণ্য ও কন্ধল। 

ও ভাই হল আমাদের বল। 

সবুজ ধানে ক্ষেত্র ভরে 

আনন্দেতে নেত্র ঝরে 
সহজ সুখে দিবস কাটে 

মোর! নই.যে কারুগ দাস, 

ও তাই আমরা করি চাষ 

জরা তলাভিউভতের 

শ্বীরামাহ্জ স্বামী | 
(পুর্বানুবৃতি ) 

(শ্রীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস) 
 শ্ীর্গমে পৌছিবাণাত্র রামান্ু্গ ও মহাপুর্ণ দেখিলেন' 

যে,একটি সুদীর্ঘ জনশ্রোত তহাদিগের দিকে আপিতেছে। 

এই ব্যাপার দ্বেখিয়। মহাপুর্ণ একজন পথিককে নিজ্ঞাস। 
করিলেন ঘে, এই জনশ্োত কোথ|। হইতে বা কিজন্য 
আসিতেছে ? পথিক কাতরকণ্ে বলিলেন-_-“হায়,আপনি 

কি শুনেন নাই যে, আমাদের গুরুদেব যমুনাচার্ধয চির- 

সমাধিতে মম হইয়াছেন ? আমরা তাহার পার্থিব দেহ 

লইয়! সমাধিক্ষেত্রে গমন করিতেছি ।” এই সংবাদ 

প্রার্ডিমাত্র উভয়েই অচেতন হইয়া পড়ি গেপেন। 
রামানুজ শোকে অধিকতর কাতর হইলেন। যাহাকে 

দেখিবার জন) তিনি সুদুর কার্ধী হইতে তথা উপস্থিত 
হইয়াছেন তাহাকে জীবিত দেপিতে পাইগেন না, তাহার 
জীবনের এত আশার একেবারেই মূলচ্ছেদ হইল, ইহাতে 
যেতিনি এতদূর কাতর হইবেন তাহ! সম্পূর্ণ শ্বাভাবিক। 
মহাপূর্ণ বলিলেন__“ইহ! ভগবানের কার্ধ্য বিগাপ করিলে 
কি হইবে? ভগবান দয়ানিধান ; ইহার মধ্যেও না জানি 

তাহার কত দয় সঞ্চিত আছে। তিনি যাহ! করেন 

স্কাহাই মঙ্গল । গুরুদেবের মৃহ্যুরও নিশ্চয়ই কোন 

মঙ্গগ উদ্দেশ্য আছে। আমন্মন, আমরা তাহার মৃতদেহ 

দর্শন করিয়! আসি।* | 

তৎপরে তাহারা স্মাধিক্ষেত্রে গমন করিলেন) 
বমুনাচার্যোর অন্যান্য শিষাগণ মহাপুর্ণকে দেখিয়া যুগপৎ 

হর্য ও ছুঃখের সহিত তাহারা যথাযোগ্য অভ্যর্থন। করি- 

লেন। মহাপুর্ণও তাহাদের সহিত রামান্থজকে পরিচিত 

করিয়া দিলেন। কারণ সকলেই লানিতেন যে, তাহাদের 

গুরুদেব মৃত্যুর পূর্বে এই রামাম্জকে দেখিবার জন্য 

অত্যন্ত উৎ্স্ৃক হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই মহাপুর্ণকে 
তিনি কাঞ্চীধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

রামান্ঙ্গ যমুনাচার্ধেযর মুতদেহ দর্শন করিয়া বলিপেন, 

“আমি নিতান্ত হূর্ভাগ্য নহি) কারণ, ষে পার্থিব দেহপিঞ্র 

সেই মহাপুরুষকে এতদিন ধারণ করিয়াহিল তাহ। 

এখনও অন্তহিত হয় নাই।” ভক্তগণ বলেন ষে, এই 

কথ! বিবার পরই রামান্ুজ দেখিলেন যে, যমুনাচাধের 

মৃতদেহের দক্ষিণ হস্তের তিনটি অর্গলি বদ্ধ রহিয়াছে । 

তখন তিনি সকলকে জিজ্ঞাস! কারলেন--“এ কি?” 

শিষ্গণ বলিলেন--প্যখন তিনি পীবিত ছিলেন তখন তে! 
তাহার অঙ্গ,লি বদ্ধ ছিল না; আমর! ইহার অর্থ.কিছুহই 
বুঝিতে পারিতেছি না 1” রামানুজ বলিলেন, “বোধ হয় 

তাঁহার মৃত্যুর পুর্বে কোনরূপ বাসন! অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
গিয়াছে । তিনি যখন শেষ উপদেশ দেন, তখন কি 
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তিনি রামাহুজকে বলিলেন-:* ষ্ আর বিলাপ করিলে কি তাহার কোন অসম্পূর্ণ বাসনার কথ! প্রকাশ ফরিপ়্া- 

ছিলেন 1” শিষাগণ বলিলেন) “ছার়॥ এখন আমাদের 

প্মরণ হইতেছে যে. ব্যাস ও পয়াশর প্রভৃতি মহাসুনিগণের 

গ্রুতি তাহার অচল! ভক্তি ছিল। তিনি ছুঃখপগ্রকাশ 

করিয়াছিলেন যে, তাহার বার্ধক্য এবং শারীরিক রুগ্ন গা- 

বশঃ তিমি ব্যাসদেববিরচিত ঙ্গস্থত্রের বিশিষ্টাদ্বৈত 
ভাষ্য লিখিয়! যাইতে পারিলেন না” এই কথা শুনিয়া 

রামানুজ বলিলেন, “বদি আমি বাচিয়া, থাকি, যদি তিমি 
আমার ন্যার্ন অধম ব্যক্তির উপর সত্য সত্যই কপাপরবশ 

কইয়া] থাকেন, এবং যা্দ ভগবান আমার প্রার্থন৷ শ্রবণ 
করেন, আমি সর্বজন সমক্ষে প্রতিঞ্ঞা করিতেছি যে, 

আমই তাহার জীবনের শেস বাসনা পুর্ণ করিব। 
যদি আমার এই সেবায় তাহার সম্মতি থাফে শবে 

তাহার নিদর্শনস্বপ্নূপ বন্ধ জঙ্গুলীত্রয় মুক হউক।” 
এই কথ1- বলিবামাত্র শবদেছের বদ্ধ অস্গুপী খুপিয়া 

গেল) এবম্বিধ ঝআআশ্চর্যা ঘটনা দেখিয়া সকলেই 
বিশ্মিত হইলেন । রামানুজ যে যমুনাচার্যের স্তান 

অধিকার করিবার উপযুক্ত পাত্র, সে বিষয়ে কাহারও 

সন্দেহ রহিল না। তখন ধমুনাচার্যের প্রধান শিষ্য 

ৰররঙ্জগ রামাছুজের সম্পুখে গমন করিয়া বলিলেন-_ 
“প্রভো, আপনিই আমাদের গুরুদেবের প্রিয়তম তক, 

আপনার উপরেই তীহার দৈবশক্তি নিপতিত হইয়াছে ।” 
তৎপরে তিনি অন্যান্য শিষ্যগণকে সম্বোধন ফরিয়। 

ৰলিলেন-_“হে বন্গণ ! এই মহাপুরুষই আমাদের অ্তবি- 
ব্যৎ গুরু । ইহাকে দেখিবার জন্যই আমাদের গুর- 
দেব বাসন। করিয়াছিলেন; কারণ ম্বহস্তে ইহাকে 

তাহার স্থানাভিধিক করবার ইচ্ছা তাহার ছিল। অতএব 

ইনিই এক্ষণে আমাদের গুরু--ইহ্বারই প্রদর্শিত পথ 

অবলম্বন করিয়া আমর! সেই ব্রদ্ন্বরূপে লীন হুই ব।» 
এই কথ। শুনিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া! উঠিলেন-_ 
“তাহাই হউর**। তৎপরে রাষান্থজ বলিলেন “আমার 

নায় ক্ষুদ্র বঁক্তির উপরে তিনি অতি গুরুভার অপ 
করিয়া গিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি বে, ভগবান 

আমাকে সেই গুরুভ্তার বহন করিবার উপযুক শক্তি 

দিবেন । তিনি গুরুদেবের চির-বাঞ্চিত ইচ্ছা পুর্ণ 
করিবার সহায় হইবেন।” তঙগনস্তর বমুনাচার্যের 

শবদেহ সমাধিস্থ করিয়া! সকলে যঠাভিমুখে প্রত্যাগমন 

করিলেন। 

কিছুদিন পরে কাঞ্চীনগঞ্সে গ্রত্যাগমন করিয়া রামাহদ 
সবিশেষ ঘটনা কা্ীপূর্ণের নিকট বিবৃত করিলেন। নম 

ধমুনাচার্যের তীরোভাব সংবাদ পাইপ! বার পর নাই 
ঃণিত হইলেন; কিন্তু তিনি দোঁথলেন যে, গ্লামাচুজ 

তাহা জপেক্ষাও শোকার্ত হৃইয়াছেন। ইহ! দেখিয়া 

২১ কম, ৪র্ঘ ভাগ 

হইবে? কাধীম্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন ককুন। 
মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় তাহার মঙ্গল ইচ্ছ। পূর্ণ হইবে ।” 

রামান্রঞজ নম্বীর সাম্বন! বাক্যে শোক . পরিত্যাগ 
পূর্র্বক পুনরায় পূর্ববং বরদরাজের সেবাকার্ধ্যে 

নিষুক্ত হইলেন। নম্বীর প্রতি তাহার ভক্ষি ও শ্রদ্থ! 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিণ। নম্বীও তাহার 
প্রতি আসক্ত হইতে লাগিলেন । এই মিকটতর সম্বন্ধে 

রামানজ নম্বীর মহত্ব ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ দেখিয়া 

তাহার 'প্রতি এতদুর আকৃষ্ট হইলেন যে নম্বী নী5 
কুলোভুত হইলেও শ্বয়ং ব্রাঙ্গণ সন্তান হইয়া তাহার 

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইঙ্ছা করিলেন। 

একদিন রামান্ুজ নগ্বীর নিকট গমন করিয়া 

তাহাকে প্রণাম পূর্বক বলিলেন “হে মহাভাগ, হে দেব, 

যদি দয়! করিয়া আমাকে আপনার পদতলে বসির 

মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবায় জন্য উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে 
অনুমতি করেন তবে গ্াদাস চির কৃতার্থ হয়” নম্বী 

এবন্িধ প্রকারে সমন্থানিত হইয় বলিলেন "বৎস, 

অমন কথ! বপিও না। তোমার গুরুপদ লাঁভ কৰি- 

বার শক্তি আমাতে সম্ভবে না। বোধ হয় বরদরাজ- 
দেবের আমার প্রতি অন্গ্রহ দেখিয়া তুমি এইরূপ 
অনুরোধ করিতে প্রনৃত্ব হইয়াছ।” রামাগুজ তাহাকে 

বাধ) দিয়। বলিলেন “কস্ধ শান্জ আমাদিগকে শিক্ষা 

দিতছে বে, সকল জাঠির মধ্যেই মহৎ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ 

করিতে পারেন । বাহার ব্রহ্ধকে জানিরাছেন তাহাদের 

প্রচলিত জাঁতিভেদ প্রথা! অতি সামান্য বলিনাই জ্ঞান 

কর! উচিত। নম্বী বলিলেন__“ন। না, আমি সম্পূর্ণ- 
রূপে অন্থপযুক্ত । এতস্তিক্ন প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা 

রক্ষা! করা কি আমাদের কর্তব্য নহে? খষিগণের এই 

জাতি সম্বন্ধীয় প্রথা প্রচলন করিবার কি কিছু উদ্দেশ্য 
নাই?. গীতার শষ বলিয়াছেন-. 

'যদ্যদাছরতি শ্রেষ্ঠস্ততদেবেতরে। জনঃ। 
স যত প্রমাণং কুরুতে লোক জাদনুবর্ততে ॥ 

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ষেষে আচরণ করিয়া! থাকেন, সাধারণ 

লোকেও সেইব্'পই আচরণ করে, এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্ত হাহ 

প্রমাণ বলিয়া! গণ্য করেন সাধার৭ লোকে তাহারই 

অন্ব্থী হয়। 

“ন মে পার্থান্তি কর্তবাং ত্রিযু লোঁকেধু কিঞ্ন। 
নানবাগ্মবাণ্তব্যং বর্ত এব চ কর্াণি ॥ 

হে পার্থ! দেখ, আমার কিছুই কর্তবা বর্ধ নাই, অর্থাৎ 
কোন কর্ম করার প্রয়োজনই নাই, কারণ এই ত্রিত্ৃুবনে 
জমার ক্লিচুই অগ্রাথ পদার্থ নাই এবং প্রান্বব্যঃ 
'কিছুই নাই ; তথাপি, খ্মি বিহিত কর্খের খহুষ্ঠান 
করিতেছি। 
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যদি হ্যহং ন র্তেয়ং জাতু কর্মপ্যতক্রিতঃ । 

মম বজ্মচবর্তত্তে মুষ্যাঃ পার্থ ! সর্বাশঃ ॥ 

কারণ, আমি বদি অতঞ্জিত তাবে কদাপি কর্মানষ্ঠান 

না করি, হেপার্থ! তবে সমস্ত মন্য্যই আমার পথের 

অনুসরণ করিবে । 

“উৎসীদেষুরিমে লোকা! ন কুর্য্যাং কর্ম চেদছুম্ । 

সন্করস্য চ বর্তী। স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজা ॥ 

স্থতরাং আঁমি যদ্দি কর্ম না করি, তবে কর্মহীন হই! 

সমস্ত লোক নষ্ট হইবে । বিছিতানুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধের 

বর্জনাভাবে সংসারে ধর্ণসক্কর, আশ্রমসন্কর ও বর্ণ- 

লঙ্করাদি হইবে ) সুতরাং আমার দ্বারাই এই টনা 

ঘটিল, এবং তাহার ফলে সমস্ত গ্রজ! বিনষ্ট হইবে ) সুতরাং 

তাহার কারণও আমি হইলাম 7 এই নিমিত্ত আমিই সমস্ত 

কর্ম অনুষ্ঠান করিয়৷ থাকি । 

“চাতুর্ববর্ণাং ময়। স্থষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ । 

তস্য কর্তারমপি মাং বিস্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ & 

সত্ব, রজ ও তমগুণের বিভাগ ছ|/র! এবং চেষ্ট। বা ক্রিয়া- 

| বিভাগ ছারা আমি বা্পাদি করিযাছি। 
৫৫ 

অথচ আমাকে অকর্তী বলিয়াই বুঝিবে ; কারণ আমি. 

অব্যয়, অর্থাৎ আমার অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্তন 

হইতে পারে ন1। ঠ 

অতএব হে মহীভাগ ! তুমি মহাজন-সমাদূত এই 
চাতুর্ব্য ধর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়! সমাজবিশৃষ্ধলত! হৃষ্টি 
করিও না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন--. 

“শ্রেয়ান্ স্বধর্ধ্ণো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ শ্বচুতিতাৎ'। 
স্বধর্থে নিধনং শ্রেয় পরধর্শোভয়াবহঃ | * 

যদিও স্বধন্ম পরধর্পের তুলনায় অগ্রশত্ত বলিয়া বোধ 
হয়, তথাপি স্বধন্দ প্রতিপালন কর! কর্তব্য ॥ শ্বধর্শে 

নিধনও কল্যাণজনক, কিন্তু পরধর্মকে ভয়াবহ বলি 

জানিবে। 

সুতরাং হে রামানুজ ! ব্রাহ্মণপত্ত/ন হইয়। আমার 
ন্যায় নীচ জাতীয় ব্যক্তি জানী হইলেও তাহার শিবাত্ 
ক্বীকার করা তোমার.কদাপি উচিত নহে ।* 

্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি | 
রাগিণী মেঘমিশ্র-_ত।ল ঠূংরি 

্রীবন-অশাধারে মোর কে তুমি সা আছ--এস। 

চারিদিকে ঘনঘোর, অন্ধ এ পান্থ, কে তুমি সহায় আছ--এস। 

বিজলী ঝিলিক হানে আকাশে, হক্কারি ফেরে বনে বাতাসে, 

সকল পরাণ কাপে তরাসে--কে তুমি সহায় আছ, এস। 

এ ছুখরাতে তোম! ডাকি? অন্ধের কে গে! তুমি আখি! 

দেখ দাও নিরাশ্রয় জনে দেখ দাও আশাহত মনে 

ব্দেনা'মধিত জীবনে অমুত-নিঝর ৫ক গো।--এস ! 

কথা, নুর ও শ্বরলিপি-স্ভ্রীনির্শলচঙ্র বড়াল বি- .এল, ূ 

১৫ 3 তু ৬ ডু 

শবুবামা মারা রা। সাসাসা-] পাঁসাসাসা। ন্সা-রাজ্ঞা সা 
জব ন আআ ধারে মো রু কে তু মি স হা, ক্ম আ ছ 
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জা, ১৮০৮ 

স্বাশী বাজান কি ভাল? 
( শ্রীনলিনীফান্ত চট্টোপাধ্যায়) 

_ সাধারণতঃ অনেকেই বলিয়া! থাকেন, “ওরে ৰাশী 

বাজাস নে, বুকের অন্থুখ হবে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠ বে” 

উত্যাদি,। এ কথাটা কতদৃপ্প সত্য তাঁচ! বিবেচা । শুধু 

কাশী বাজাইয়াই মুখ দিয়! রক্ত উঠিয়া লোক মার! 

: পরিষ্কাছে, এমন কোন সংবাদ এতাঁবৎ পাওয়া যায় নাই। 

বাচার! সর্বদা! বাশী বাজাইন্ডে চাহেন তাহাদের চরিত্র 

নির্শল হওয়।! অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । বাশী ন! বাজাইলেও 

ইত্জিয়াসক্ত ব্যক্তি বা ধাঙ্ারা৷ অধিক পরিমাণে মদ গাঁজা 

প্রস্ভৃতিতে আসক্ত তীহাদ্দেরই বুক ব' বক্কৎ (লিভার ) 

হইতে রক্ত উঠিয়া থাকে । বংশীবাঁদকগণের মধ্যে বদি 

কাহারও এ সকল দোষ থাকে এবং সেজন্য যদি তাহার 

অন্ুখ হয় তজ্জন্য বাঁশী বাজানই যে রোগের কারণ 

তাঁহছা! বলা উচিত নছে। যদি তাহ! হইত তবে গ্রীকফের 

সময়কার কথ! ছাড়িয়! দিয়া' আধুনিক যুগের জ্ীচৈতন্য 

দেবের নগরসম্ধীর্তনে ধাহারা! রামশিঙ্গ! বাঁজাইতেন অথব! 

নিরীহ পললীবাদী বা কষকগণের মধ্যে যাহারা বাশী 

বাজাইয়। থাকে, তাহাদের বুকের রোগ হইত ব! মুখ 

দিক রক্ত উঠিত। 
জগতের যাহ। কিছু হুন্দর ও শ্রে্ সমত্তই শ্রীভগবানে 

বিরাঁজিত। বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াও ভগবান বাশীর 

আোহ ভূলিতে পারেন নাই। যদি বাঁশী বাজান খারাপই 

হইবে তবে বিদুঃ শঙ্খ, মহাদেব শিক্গা, কষ বেণু ও বলরাম 

রামশিক্গা, বাজাইবেন. কেন ? বুদ্ধ ব1 গুভকার্ধ্যে শঙ্খধবন্ধির 

শ্রচলন কেন ছিল? হিন্দুর ঘরে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় 

গৃজায় ও শুতকার্ধ্যে শঙ্খ বাজিক়া। তীব্র গন্তীর স্বরে আনন্দ- 

সংবাদ প্রচার করিতেছে। যে জিনিবটি ভালর পরি- 

চার়ক তাহা হইতে কখনও মন্দ রে পারে ন1। 

সঙ্গীত যোগের একটি অঙ্গ । যোগনাধনার চিত্তবৃত্তির 

নিরোধ প্রয়োজন এবং সে কারণ শ্বাস-প্রশ্থীসের গতিবিধি ও 

তানুযায়ী নির্ধারিত করিতে হয়) যে সকল প্রাক্রয়ায় 

এই কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহ। অনেকের পক্ষে সহঞ্সাধা 

নছে। সেজন্য মহাযোগী মহাদেব সণীতের স্ষ্টি করেন। 

পৃথিবীর. সকল জাঁতিরই ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, 

সুষ্টির পূর্বে কেবলমাআ শব্দ ছিল। শাস্তগ্রন্থাদি পাঠে 

জান! ধায় যে, প্রথমে প্রণববনি বঙ্ধত হয়। বাহার! 

একালে নিষ্ঠাবান €বদজ ব্রাহ্মণমুখে, (ও ) ওক্কার উচ্চা- 
রিত হুইতে শুনিয়াছেন ত্ীহাক্স।. সহজেই বুবিতে পারি" 

বেন অ-উ-ম এই তিন অক্ষর, মিলিত হুইয়া- যে ভাবে ও 

উচ্চারিত হয়, এ ছন্দে যে কোনও বাদ্যযন্ত্রে স--মা+ 

বাজাইলে সেইরূপ শব্ধ হক । সা হইতে মা ইহার মধে 

বাপী বাজান কি ভাব 

স্থষ্টি। 

৫৭ 

সা, রে, গা, মা এই চারিটি . স্কৃর আছে) পঞ্চাননের 

চারিটি মুখ হইতে বথ।ক্রমে অ-ট-ম ( সাঃ রে, গা, স1) 

ধ্বনিত হইয়া পঞ্চম মুখ হইতে পূর্ণস্বরে (৩) ওক্কারের, 
গুরুগ্ভীর সুর বাহির হয়। এই কারণেই বোধহয় ধ্যানে 
মহাদেবের পঞ্চমুখ বর্ণিত হই! থাঁঁকবে। সামগানেও 
এ চারিটি সুর মার (সা, রে, গা, মা) ব্যবনত হয়। 
গ্রাম্য ব1 “গের। গানের স্বর একঘেয়ে হইলেও তাহাতে 

সাধারণতঃ ৩, ৪ ব! ৫টি নুর ব্যবন্ধত হয়। একটু লক্ষ) 
করিলেই ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন । সেকারণ 

মনে হয় প্রথমে পূর্বোক্ত এঁ চারিটি সুরই স্থ্ হইয়াছিল । 

পরে দেশ-কাল-পাত্রভেদে আবশ্যকান্যাপী অপর ম্ুর- 

গুলি এবং নানা রাগরাগিণীর স্ষ্টি হইর়াছিল। সাধন! 

ব্যতীত সঠিকতাবে ওক্কার (৩) উচ্চারিত হুয় ন!। 

ওষ্কার ধ্বনিত করিতে সা (-রে, গা”) মা! উচ্চারণ 

করিতে হয়। সাঃ রে, গা, ম1 সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ, 
সুতরাং সঙ্গীতও যোগের অঙ্গ । এখন বাশীএ সহিত 

যোগের সম্পর্ক কি, তাহাই আলোচ্য । যোগীর। কাপড়. 
ৰা কলার মাঝ (কলা গাহের ঠিতরকার অত্যন্ত নর* 

কচি সাদা পাতা) গলার ভিতর ঢুকাইয়! বাছির 

করিয়। লইয়। "ধোঁতি” করিতেন । বশী, শঙ্খ বা! শি 

বাছাইলে সেই কার্ধ্ই হইরা থাকে । ধাহাদের পক্ষে 

*ধোৌতি” সহন্রসাধ্য নহে তাহাদের জন্যই বশী প্রভৃতির 
*ধৌতির”, উদ্দেশ, যোগের সুবিধা জন্য শ্বাস- 

প্রশ্থাসের পথ অম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখ! ৷. বাঁশী বাজাই- 
ঝাও সেই কাজ হয়। 

এই প্রগঙ্গে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়। 

থাকিতে পারিলাম না। সে আজ অনেক দিনের কথা-- 

আমার কোনও এক বন্ধু একজন উচ্চশ্রেণীর বংশীবাদক । 

তিনি প্রতাহ দিপণেরাতে ১০.১২ ঘণ্ট। করিক্না বশী 

বাজাইতেন। এই ভাবেই বাল্যপ্ীবন হইতে যৌবনের 

শেষ পর্যাস্ত অতিবাছিত করিয়া হঠাৎ একদ্দিন অস্থথে 

পড়েন। বুকের ব! গলার রোগ নহে, বিষ্মজ্ রে প্রায়. 

৮1৯ মাস কাল ভুশিয়! সুস্থ হইলে শরীর বড় হুর্ববল বলিয়। 

বশী বাঙ্জাইতে চিকিৎসক নিষেধ করেন। বাশা 

বাজানই ত'হার একমাত্র উপজীবিক! ছিল । রোগ- 

শয্যায় ৮।৯ মাস পড়িয়! থাকার সঞ্চিত অর্থ সমস্তই খরচ. 

'ছইয়।ছিল, উপরস্ত তিনি খগগ্রন্ত হইনাছিলেন ॥ বাঁশী না. 

বাঙ্াইলে কিরপেই ৰা তাহার সংসার চলিখে এই 
।জাবনায় তিনি কাতর হইলেন। যাহ। হউক তাহার 

মনিব দয়। কছিক! স্তাহাকে বনীর পরিবর্তে হারমনিকম 

াঙাইবার অনুমতি দিলেন । তিনি হারমনিক্স্ বাঁজাইতে. 

আর্ত করিলেন। ইহারই আট- মাস পরে তার 

[হাপানি রোগ ছন্মিল। অনেক অব্যয় করিয়া ধপারীরত 



চিকিৎসায় ০কানও সুপ হল ন1। | 
সার দেখিয়া ত/হারই এক বন্ধু প্রস্তাব করেন যে, “ত্মি 
বাশী বাঞ্জান বন্ধ করাতেই 'এই রোগ হয়েছে ।» 

সেই সময় ৫পখানে তাঁহ।র চিকিংসকও উপস্থিত 
ছিলেন। রোশী বলিপেন “ডাক্গারের। সকলেই বাশী 
বানাতে নিষেধ করেছেন” এমন সময়ে কবিরা 
মহাশরও বলে উঠলেন ঘে প্নিদান এ কথাই বলেন 
এ সব রাগে বাঁশী বাঞান, ধূমপান একেবারেই নিষিদ্ধ ।” 
৩খন আমার হঠাৎ মনে হণ্ল. যে নিদানে যদি বাশী 
বাঞ।ন নিধি, তবে নিদানের রচয়িত। মহাদেবের হাতে 
শিচ। কেন? মনের ভাব ব্ক্ত করিয়া 

এই প্রসঙ্গে আমি বপির়/ছিলাম. ধে দেবদেবীর ধ্যান 
তাহাদের তজরাই রচন।! করিয়াছিলেন ; দেবতার! 
নিজগুণ বর্ন! করিয়। নিশ্চয়ই নিজ নিজ ধ্যান লিখেন 

নাই। উপাস্য দেবতার গুণাবলী কীর্তন করিয়াই 
ভুক্রা ধ্যান রচনা করিয়াছিচলন । মাত্র ছই-থকট 
উদাহরণ দিয়! আমি বুখ/ইবার প্রগান করিয়াছিলাম। 
প্রথমতঃ সাগরমন্ধনের সময় নিদানরচয়িতা মহাদেব, সকলের পরিতাক্ঞ মহাবিষ কাঁলকৃট কেন কঠে ধারণ 
করিলেন? যে বিষ পৃথিবীতে পড়িলে পৃশিবী ছারধার 
হইত সেই কাপকুট, মৃহ্াঞ্জয় মহেশ্বর উদরন্ব করিতে ভয় 
পাইয়াই কি ক হইতে নামাইলেন না 1” কবিরাজ মহাশয়ের বিরক্তির মাত্র! বেশ বৃদ্ধি পাইতে ছিল বুঝিয়।ও আমি চুপ করিতে পারি নাই। আমি আবার বলিলাম সবে, কণ্ঠে “ঘড়ঘড়' শব আরম্ভ হইলে অর্থাৎ নিদান অবস্থায় বিষপ্রয়োগই বিধি ॥। তাই শিদানগ্রস্থকরের মুর্ভিতে উহা! শ্বপ্রকাশ। €োন্ বিষ কোথা হইতে 
সংগ্রহ করিতে হইবে তাহাও ফণিভষণ বিশেশবর নিজ হীমঙ্গের সাপ দেখাইয়! ইঙ্গিত করিয়াছেন। মহাদেবের স্যার সাধু-লন্লা।সীগণও ভন্ম মাধিদ। থাকেন। সাধুরাই সলিয়া থাকেন যে ছাই মাথিলে শরশীরের তাপ এরূপ খদ্ধি পায় যে, দারুণ শীতে ও গান্রবন্ত্রের গ্রর়োজন হয় না। হের আরও একটা গুণ আছে; ছাই মাথিয়! থাকিলে বাহিরের উত্তাপ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাই আগুপেরু সন্ধুথে সঙ্গযাসীরা বলিয়া থাকিতে পাঁরেন ) আবার দেখুন, মছাদেব শ্বাপানে কেন থাকেন ? 
শমশানবাসী ও শ্মশানচারীগণের স্থস্থ ও সবপ দেহ, শ্শান- স্বমণের উপকারিতা সম্বন্ধ সাক্ষ্য দিয়! উহ্ছার কারণ প্রদর্শন করিবে । আরও দেখুন, কবিরাঁজমহাশয় | ( এই- খানে কবিরাঞ্জ মহাশয় এরূপ রাগ করিয়। আমার দিকে 
চাহিয়াছিলেন যে, আজ দূ বার বৎসরের কথা হইলেও ৭ দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসিতেছে ) - শিবের কাণণ ধুতুরা ফুল) পারিজাত কি শিবের হল্পরাপ্য ছিল ? 
গোলাপ, বেল, জুই, গদ্ধরাদও কি কৈলাসে ছিল না? তা নয়--কবিরাজ মহাশয়, এ ধুতরা পাতার (9৮৪220- 
71017) চুরুট করিয়া ধূমপান করিলে (যে ধ্মপান আপ- নার বারণ করছেন ) হাপানী সায়ে। বাজার & চুরুট বিক্রী হয় তাও ত জানেন.” টা এ | 

তত্তুবোধিনী পত্রিকা 
তাহাকে কক্াল- | উপস্থিত গকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত" আমার 

ফেপিলাম । 
কবিগ্লাজ মহাশয়ের সহিত সামান্য একটু তর্কও হইল। 

স্পিশস পপি 

২১ করা, ৪ুপ্ ভাগ 

এআ 

কথা মন দিয়া শুনিতেছেন দেখিয়া আমি আবার বলিতে 
লাগিলাম। এশিঙ্গ! বাজাইয়া ডমরুর তালে তালে নৃতা 
করারও একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। নৃত্য 
যে স্বাস্থ্য প্রদ একথা যুরোপীগণও উচ্চ হঠ ্বীকার 
করেন। ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক রকম 
ব্যাধি হৃতা ঘ/র! প্রশমিত হপ্ন। এমন কি, কতকগুলি 
ব্যাধি হৃতাক্রকে আক্রমণ করিতেও পারে না। ধধন 
মহাদেবের অঙ্গের প্রত্যেক আভরণের উপকারিতা বুঝা 
যাইতেছে তখন 'শিক্গার+ উপকাগিতা নিশ্চই আছে । 
উহাতে অনিষ্ট কদাচ হইতে পারে ন।। যিনি শিব অর্থ/ং 
মজলময় বলিয়। উজ হন, ঠিনি কি কখনও অমনদকর 
| কোনও জিনিষ ব্যবহার করিতে পারেন ? পুর্বেই 
বলিয়াছি শিঙ্গাও বাঁশী সাধনের একটি সহজ উপায় 1, 

'সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। আমার রুগ্ন 
বন্ধুটি বাড়ী ফিরিয়া আদার প্রস্তাব অন্য|য়ী বাশী বাজা- 
ইবার চেষ্। করিতে লাগিলেন। রুগ দেহ ও হর্ধবল হনয় 
লইয়। বাশীর ওস্তাদ বিফ্লমনোরথ হইলেন--বাশী বাঁজা- 
ইতে পারিলেন না-উপরস্ত বুকে ফিক ব্যথা ধরিল ; 
অনেক কষ্টে, পরে স্প্ব হইলেন । নিরাশ ন। হইয়! কষ্ট 
সহ্য করিয়া ও তিনি উপ্পযুণপরি কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া 
অবশেষে কোনওরূপে পঞ্চম দিনে বাঁশী বাঞ্জাইতে সমথ 
হইলেন। হাপানী রোগীর যেষন সামানা কথা বণলিতে গেলেই কাশি হয়, গলার উঠে, বাশী বাল্রাইবার চেষ্টার সময়ও সেইরূপ উঠিত, ইহা! বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু যেদিন বাশী হইতে সঠিক সুর বাহির হইল, সেই দিন তিনি একখানি গৎ সম্পূর্ণ বাজাইতে না বাজাইতে সবুজ রঙের মাংসপিওবৎ এক টুক্রা গয়ার সবেগে বাহির হইল। উহা! 'দেখিয়! বন্ধুর আমার অত্যন্ত আশা ও আনন্দ হইক়্াছিল। তিনি বলিলেন আজ ৩1৪ বৎসরের মধ্যে এরূপ ধরণের গঞ্লার কখনও বাছির হয় নাই। 
দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতাহ নিয়মিতভাবে কট সহ্য-করিয়াও বশী বাজাইতে লাগিলেন। প্রত্যহ এক আধথটুকৃর! এ 
ধরণের গয়ার উঠিত। এক দিন অনেকখানি একসঙ্গে উঠিন্লা যাওয়ায় বন্ধুবর অতাস্ত সুষ্থ বোধ করিলেন । 
বাস্তবিকই সেইদিন হইতেই তীহার হ্কাপানী সারিয়া 
০গল । 

ইহার অনেকদিন পরে আমার এক আত্মীয়ের ৭৮ 
বৎসরের কন্যার হাপানী হয় । তাহাকে আমি শশখ বাজাইতে বলিরাছিলাম। উপরোক ঘটনা শুনিয়! তিনিও সাগ্রহে সেইমত ব্যবস্থা করিলেন । ফলে বালিকা রোগমুক্তা হইয়াছিল ইহা! হইতে বুর্কী যায় যে, বাশী 
বাজাইলে রোগ ত হয়ই না বরং দেহ তাল থাকে । অন্যায় অত্যাচারে. দেহ রুগ্ন করিয়া বাশীক্ দোষ দেওয়া! কি যুকিযুক ? রঃ ॥ রর 



আদশ মাম ভাঙার 
(২৬ নং করণওয়ালিস্ সীট, মানি বাজার ) | ্ 

আমাদের এখানে সর্বববিধ, মিষ্টান্ন অতি বিশুদ্ধ ত্বতে প্রস্তুত হয়। আমর! বিবাহাদি উত্সবের 
কণ্টাক্টও লইয়! থাকি । জামাদের দোকানের বিশেষ স্থৰিধা এই যে বসিয়! খাওয়ারও বন্দোৰস্ত মাছে। 

ডাঃ উমেশচক্্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগছিখ্যাত 

পাগলের মহৌবধ। 
৫০ ( পঞ্চাশ ) বসর যাবত আবিষ্কৃত হুইয়। শত-সহত্র ছুর্দান্ত পাগল ও সর্বপ্রকার ৰায়ুগরস্ত 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মুচ্ছণ, স্বগী, অনিদ্রা, হিগ্রিরিয়া, অক্ষুধা, স্মায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতি রোগে 

আশু ফলপগ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনা মুল্যে পাঠাই । প্রতি শিশি মুল ৫২ পাঁচ টাক! । 

এস, সি, রায় এগু কোং 

৯৬৭1৩ কর্ণওয়াঁলিস শ্রীট, কলিকাতা । 
আমি অতি আহলাদের সহিত জানাইতেছি যে ডা. 0. 72 আবিষ্কত পাগলের মহৌষধ আমার এক পিতৃব্য 

ব্যবহ্ছার করিয়! বিশেষ উপকার পাইযাছিলেন । তাহার উন্মাদরোগ প্রবল হইলেই তিনি উহ্। ব্যবহার করিতেন 

এবং তাহা! অগ্নিতে জলের ন্যায় কার্ধ্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া নির্ভয়ে প্রত্যেক উল্মাদরোগীর 

জন্য ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতে পারি। ইতি--- 

€।১বি, বারাণসপ ঘোষের সেকেগু লেন 
যোড়াসাকো, কণিকাত। । ৰ প্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

১০, ১২, ২৪ 

7 ও, কমলা মিষ্টান্ন ভা গার | 3০. 1954. 

(৩২ । ২ পটুয়াটোল। লেন-_আমবাষ্ট দ্র ডাকঘরের সম্মুখে ) 
সন ১৩০০ সালে স্থাপিত । 

আমাদের দোকানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহ। একাধারে সর্বপ্রকার মিষ্রান্নের ভাণ্ডার । 

১ম বিভাগ ॥ হরেক রকম সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, রাব্ড়ী, ক্ষীরের খাবার, ক্ষীরের ফল ইঃ 
২য় বিভাগ । মিঠাই-_যত রকম হ্ওয়! সম্ভব। ৩য়। জলপানবিভাগ | 

অডর্ণরি দ্রুব্য সময়মত ও ঠিক ভাবে সরবরাহ কর! হয়। সাধারণের পরীক্ষ। প্রার্থনীয় | 
শ্রীবিপিনবিহারী লাহ1। 

 - সাহাপুর চেল পরগণা। ॥ 
উর ্ পট্রাট, মৌভাবাজার; কার 



স্থাপিত সন ১২৬৫ সাল।  , 
ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড চেখস্ফোড বড়লাট বাহাছুর 

ও লড' রোশাম্ডসে বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাছুর কর্তৃক পৃষ্ঠপোধিত 

বটকুষ পাল এও কোং 
সর্ধাপ্রকার বিপতী ও পেটেন্ট ওষধূ, চিকিৎসার উপযোগী যন্ত্রাদি, স্থুরা, 

পশুচিকিৎসার ওষধ ও যন্ত্রাদি ও বৈজ্ঞানিক যস্ত্রাদি বিক্রেতা, 
হেড অফিদ্ ২১৬৩ নং বন্ফিন্ডস্ লেন, কলিকাত| । 
শাখ! অফিস $__-০* নং শোভাবাঝার হ্ীট, কলিকাত1। 

কামিওপাযাাথিক বিভাগ £--১২ নং বন্ফিল্ডন্ লেন । চক্ষু ও চলম। বিভাগ £--১২ নং বন্ফিল্ডল্ লেন। 
শাখা--৩* শোভাবাজার স্্রীট ।  দস্তচিকিৎল। বিভাগ £__.১৬ নং চারনা বাজার লেন, 

৬যুর্ববেদিক বিভাগ £₹--৩* নং শোভাবাজার হ্বীট ॥ স্থর। (বভাগঃ--৭ নং বন্ফিল্ডম্ লেন। 

ফ্যাক্টরী £--৩ নং বীরপাড়। পেন, দমদম জংসন। 

রিসার্চ ল্যাবরেউরি- -১৮নং শশীভূষণ হ্ৃরের লেন, হাটখোল। পোঃ, কলিকাতা । 
১। আমাদের এই বিভাগের অভিজ্ঞ ও রসায়নবিদ্ ব্যক্তির সাহায্যে আমরা সকল প্রকার পদার্থ, 

ভাল, উষধ, স্থরা ও মোম প্রভৃতি এনালিসিস্ ৰ৷ বিশ্লেষণ করিয়া থাকি এবং মুত্র পরীক্ষাও বিশদরূপে 
হইয়া থাকে । পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়। রাসায়নিক যন্ত্রাদিও এই স্থান হইতে সরবরাহ 
কর! হয়। 

২। এই স্থানে বিবিধ প্রকার আবশ্যকীয় পেটেন্ট ওষধাদি প্রস্্রত হইয়া! থাকে । 
৩। সোডা লিমনেড প্রস্তুতি উত্কৃষ্ট পানীয় জল এইখানে প্রস্তৃত হয় । 

এলিক্সার অশ্বগন্ধা ৷ 
শু তশক্তি হাস, মাথাঘোরা', কার্যে অমনোযোগিতা, হিগ্রিরিয়া, সর্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্লত। 

অকালবার্দক্য, শুক্রতারলা, পুরুষত্বহানি, বন্ধ্যত্ব, কাস, ক্ষয়রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুযুত্র, অগ্নিমান্দা, 
অজীণ, অষ্জারাগ, কোষ্ঠবন্ধত। প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। সেবনে অতিরিক্ত মানসিক বা শারারিক পরিশ্রম- 
জনিত দৌর্ববলা দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল রোগতোগে ক্ষীণ ও অকর্্মণ্য ব্যক্তিও 
্াস্থসামর্থ ফিরিক্না পাইবেন । ইহা স্থস্বাছু ও স্ফস্তিকর। 

পপানা৮' 

পত্রকুন্গম তৈল । 
সোগন্ধে, গুণে ও বর্ণে সকলেরই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । €কশের মুল দৃঢ় করিতে, লাবণ্য বু ডি 

করিতে, মস্তিক্ষের সকল প্রকার উগ্রতা বিনাশপুর্ববক স্থশীতল করিতে ইহার সমকক্ষ তৈল অগ্ভাবধি আৰি- 
দ্রুত হয় নাই। 

ইহা বিশুদ্ধ তৈলের সহিত অনেকগুলি পরীক্ষিত মুল্যবান ভেষজসংযোগে প্রস্বত হইয়াছে-_:শির:- 
পীড়া, শিরোতৃ্ণন, স্ায়ুবিকার ও ছুংন্বপ্নের ইহ একটা সমোঘ শাস্তিকারক তৈল; বিলাসীর একমাত্র 
আদরেব সামগ্রী, বঙ্গললনার সোহাগের বস্তু | 

ধাহাদের অত্যধিক মস্তি চালনা! করিতে হয়, এই রি তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী--কেশের 
ঘ কালপক্কতা; চল উঠিয়! যাওয়া, মরামাস, কেশদজ্র প্রভৃতির একমাত্র প্রতিষেধক | 

ই মহোগপকারী তৈল বিশিষ্ট উপাদানে প্রস্তত। সকলকেই ব্যবহার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করি। 

কেন জ্বরে ভূগিতেছেন ? 
মেসার্প বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোটা এডওয়ার্ড টনিক । 

সেবনে ম্যালেরিয়া, আসামের কালাম্বর প্রস্তুতি যাবতীয়. ররোগ একবারে সবর দুরীভূত হয় 
মুল্য-_-বড় বোতল ১/৮%* ছোট বোতল ৮** মাশুলাদি স্বতন্ত্র। 

[ ২৬২ 



খু 

(88559010191 7৫৫11ত | 189৭ ২০, ৩ 862. 

জবা, ত্রাহ্মসন্থৎ ৯৭। 

"তিজরোধিনীপ্রতিকা- 
ট্রদ্ধ ব। একমিদম ্ব আসীর।ন্তৎ কিঞনাসীবদিদং সর্বমহূজৎ। ভদেব গিভ্যং জানদনন্তং শিবং শ্যতশ্বক্মিরবরবহষেকমে বাদ তীয়ধূ 

সর্বধ্যা পি সর্ব্ধনিয়্ত সর্ব শ্রনং সর্ববধিৎ সর্বণঞ্তিমদ্ ক্ষবং পূরণমপ্রাতিমমিতি । একস্য তন্যৈবোপাসনন্ব) 

পারজ্রিকসৈহিকক শুভতন্তবতি। তশিন্ প্রীতিশ্বসা পরিকাধ্যলাধন্ তহ্থপাসন মধ । 

০ ০ ্ ৪২ ্ তির টি 

-প্্রীক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুর র . কিক লহ, 
৮ গে ল.....£. 

১। ধর্শে সাম্পদায়িকত। ও ্বন্বিব!দ প্ীক্ষিতীনত্রনাথ ঠাকুর নি পা রি ও 

২। তোমারে নমস্কার ( কবিতা) প্রনির্মলচজ্জ ঝড়াল বি-এল রর হ 

৩। উড়িয্যাক্র পাঠান মোগপ ও মারহাট্রা-শাসন রাগমহাশদ কসতীঙ্গনারায়ণ রায় বি-এল ৩ 

৪। নীরব ভন্মী” সম্প্রদায় গক্ষিতীক্্রনাথ ঠাকুর ** ৬৬ 

৫। প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী শ্ীবাণী দেবী 2 ৬৯ 

৬। জ্যোভিরিক্্রনাথ জীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ 5 ৭৫ 

৭। ব্রহ্মসঙ্গীত-ম্বরলিপি__ 

বেল! চলে যায় তোমা (্ইক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর) শ্রীবাণী দেবা টা ৭৯ 

৮। সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ প্রীধতীম্্রকুমার মন্ভুমদার এম-এ, পি-এইচ. ভি-ক্কত অনুবাদ. ৮১ 

১৪ গ্রন্থপরিচয়_গীতারহস্য  আঙ্গবর্শের প্রক্কতি) প্রভাতী রি 5 

১৪ যার ্রাঙ্মদমাজের সাম্বংসরিক উৎসব রী ৮ 

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড কত আদিবাক্ষসমাজ যে ধরগগোপাল চরুণর্তা দ্বার! মুদ্রিত ও. 

সাল ১৩৩৩। থুং ১৯২৬। সম্বৎ ১৯৮৩) কাঁলগতাব ৫০২৭) আধাঢ়। 

ভ্ববোধিনী পত্রিকা বান্বিক সৃল্য ৩. টাকা ্ , আদিব্রাঙ্গসমাজের কর্পাধান্গে 

 ভাঁকমাশ্ডল ৩* আন! ॥ এই সংখ্যার মূল্য ।» আনা । পাঠাইতে হইবে । 

শশা 

ডাঃ ই গেভিনের পরজিলী বরের উধ। ওষধ। 
পাইকারী দর 

শল্য ৮০ 
: ডজনণ৭1 

ও কষিশন 

পগ্রোস ৭৫ 
সুলভ ॥ 

[রমলীন হি রা । হেড অধিস---১২৩ লোয়ায় মাহ লার রোড । ত্রা--১৫৫নং বৌবাজার সীট ॥ 



শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য 
অটুট রাখিতে হইলে প্রাচীন খধিগণের বহু প্রশংসিত অশ্বগন্ধা 

রসায়নের উপাদান সমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে পস্তুত 

তেজক্কর, বলবদ্ধিকর, স্ফুর্তিকর 

স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মাথাঘোরা, কাধ্যে অমনোযোগিতা ও 

সর্পবিধ মানসিক খিকীরে এবং বন্ধ্যন্থ, কাশ, ক্ষয়রোগ, বভমুত্র, কোষ্িবদ্ধতা, অগ্রিমান্দ্য, 
প্যক্রহারলা প্রভৃতি জটিল রোগে অব্র্থ ফলপ্রদ। ইহা সেবনে সকল প্রকার দৌর্ববল্য 

দর হইয়া দেহে নববলের সঞ্চার হয়। খাইতে স্থম্বাতু। 

দাম--১।/০ এক টাঁক। দশ আন]1। 

ত্বত্ভল ক্ষ হ্নিহ্কষ্যাঁভ ও্এঞ 

ন্কান্টর্মীস্নি-্উছিল্ক্যালন ওল্লান্ক৩ন৩ লিলিম্িতটিজ্ভ 
ন্ুভিলন্কাভ11 





তন্ববোধিন) পত্রিকা গাযাঢ সংখা--১৮৪৮ শঙ্ক 

গু - 2 স্পেস 

উইলিয়ম রদেনষ্টাইন্ 



৯৯৫ সংখ্য 

চতুর্থ ভাগ 
আবাঢ়, ত্রাঙ্গসন্বৎ ৯৭। 

নুন রঃ 
রী, টি 

বদ্ধ ব। একমিদমগর ১ কিকনানী বদিদং সর্ধিমহঙ্ং | ভদেধ নিঠাং জঞানমনপ্তং শিবং স্বতগ্রন্লিরব়বমেকমেব।দ্দি তীয়ষ 

মর্বব্যাপি সর্ববনিয়ন্ত, সবি শ্রযং সর্ববিৎ সর্বিশকিদ্ফবং পূর্ণমপরতিমমিতি । একদা তস্যেবোপাসনয়। 

পারব্রিকসৈহিকঞ শুভগ্তবতি। তশ্িন্ প্রীতিগ্তন্য প্রিরকাধ্যসাধনঞ তছুপ।সনচ মব* ॥ 

সম্পাদক-্্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কলিগতাব ৫*২৭। সন্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সল ১৩৩৩। 

ধর্মে সাম্প্রদায়িকতা 
ও 

ঘন্দবিবাদ। 
(শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 

সাম্্রদায়িকত। বিবাদের কারণ। 

সময়ে সময়ে সাম্প্রদায়িক বিবাদবিরোধের 

ভূমিকম্পে সমগ্র দমাজ বিকম্পিত হইয়। উঠে। 

যেখানে ইহার উৎপত্তি হয় ব! সুত্রপাত হয়, কেবল 

তাহারই চতুঃসীমার মধ্যে নয়, কিন্তু তাহার 6তুঃ- 

সীমা ছাড়াইয়াও দেশবিদেশে ইহার আঘাত 

স্পর্শ করে। এই সকল সামাজিক ভূমিকম্পের 

কারণ আর যাহা কিছু থাক না কেন, ধশ্মের 

সাম্প্রদায়িক ভাব যে ইহার আবির্ভাব হওয়ার 

পক্ষে অনেক পরিমাণে সহায়তা করে, সে বিষয়ে 

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সেদিন যে ভীষণ 

বিরোধ-বিবাদ রাজধানীর উপর দিয়া বহিয়! 

গিয়াছে, যাহার শেষ তরঙ্গ কেবল বঙ্গদেশ নহে, 

কিন্তু সমগ্র তারতভূমিকে শাজ পর্যন্ত আলোড়িত 

করিয়া তুলিতেছে, সেই প্রচণ্ড বিরোধবিবাদের 

অন্তরিহিত সত্যসতা অন্য কোন কারণ ছিল কি 

না) তাহ! জানা যায় নাই ; কিন্ত্ত তাহার অন্যতর 

প্রকাশ্য কারণ যে ধর্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতা, 

তাহ! কেহই অস্বীকার করেন না। রাজ। রাম- 

মোহন রায়ের সময়েও হিন্দুর্দিগের শত শাখা, শত 

ধ্মসন্প্রদায়েরই ভিতর বড়ই ভীত্র বিরোধ জাগ্রত 

ছিল। এই প্রকার বিরোধের কারণেই শাক্ত- 

বৈষবের ঘন্ব আজ পর্যন্ত আনেক স্থলে ধর্ম- 
বিষয়ক প্রবল সাম্প্রদায়িক বিবাদের উপমাস্থস 

হইয়া পড়িয়াছে। 

রাজ। রামমোহন রায় ও বঙ্গজ্ঞান প্রচ।র | 

ধর্মসন্প্রদায়সমুহের পরস্পরের মধ্যে তাত্র 

বিরোধবিবাদ এবং তাহার কুফল রাজা রামমে।হন 

রায়ের প্রত্যক্ষ হওয়াতে তাহার স্বভাবত কোমল 

হাদয় দুখে উদ্বেলিত হইয়। উঠিল। তিনি এই 

সাম্প্রদায়িক বিবাদ নিমু'ল করিবার উপায় অনু- 

সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন । ভগবানের দয়াতে তাহার 

হৃদয় হইতে দুঃখের ব্যথার তিতর দিয়া অপান্প্র- 

দায়িক ধন্নের মহাবাণী সমুখিত হইল। তিনি 

বুঝিলেন যে, অসাম্প্রদায়িক সত্যধশ্মী জনসাধারণ 

গ্রহণ না করিলে, সকল ধর্মের মুল উত্স অি 
তীয় ব্রশ্ধনামের অমৃতমন্ত্র উপলদ্ধি না করিলে 

সাম্প্রদায়িকতামূলক বিবাদের মুলে কুঠারাঘাত 

পড়িবে না, কাজেই সময়ে সময়ে সেই বিরোধের 

অগ্ন/ৎপাত জাগ্রত হইবার আশঙ্ক। তিরোহি? 
হইবে না। এই খাঁটি সত্য উপলব্ধি করিয়া রাজ: : 

রামমোহন রায় বলিতে গেলে একমাত্র ব্রহ্ষচ্ছা. 

প্রচারকল্লেই সমস্ত হৃদয় মন অপ্ণ করিলেন। 

্রক্ষজ্ঞ।নের বীজমন্ন। 

রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরাধিকারী স্বর” 

বণ হিতা-পারং্হট 
এটি 

4 র্ ০ তা. ৯৯৭ “৯৯৮ পিস 



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ষজ্ঞানের যে “্বল্লাঙ্গর ও 

সারদিগ্ধ” বীজমন্ত্র ভারতবাসীকে, জগতবাসীকে, 
দিয়া গিয়াছেন, সেই অমূল্য মন্ত্রটা হইতেছে-_ 
'ল্মেন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যাসাধনঞ্চ তছুপাসনমে ব- 

তাহাকে সমস্ত হাদয়ের সহিত প্রীতি কর! এৰং 

তাহার প্রিয়কার্ধা সাধনই তাহার একমাত্র উপা- 

সনা | এই বীজমন্ত্র এতই অসাম্প্রদায়িক যেকোনও 

ধর্মই এই বীজমন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া দ্রাড়াইতেই 

পারে না। ম্থতরাং এই বাজমান্ত্রের উপর দাড়া- 

ইঈলে কোনও প্রকায় সাম্প্র্থায়িক তাসুলক বিরো 

টববাদ আসিবার যে সম্ভাবনাই থাকে না, তাহা 

বলাই বাহুলা। 

ব্রদ্নাষ প্রজ।রের সময় । 

সেই অমোঘ ব্রহ্মমন্ত্র প্রচারের বর্তমান সময়ই 

তো! উপযুক্ত অবসর । বর্তমান সময়ে আমরা 

জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাড়াইয়াছি। পুরা- 
তন যুগের প্রাচীন মতামন্ডের প্রাচীন ভাবরাজির 

জার্ণ ও শুক্ষ পত্রসকল মশ্মরধ্বনির সঙ্গে নিত্যই 

ঝরিয়া পড়িতেছে এবং তাহার স্থলে নবীন যুগের 

নব নব ভাবের হরিশুপত্রসকল তাহাদের হাস্যমুখ 

বাড়াইয়া দিতেছে । প্রাচীন ও নবীন যুগের এই 
সন্ধিক্ষণে দিকে দিকে কাহার মধুময় নাম প্রচারের 

উপযুক্ত সময় আমিয়াছে । বিভিন ধর্্মসম্প্ররায়ের 

থাশপ্রতিষাতে সংঘর্ষ-প্রতিসংঘষে যখন আমা- 

দের সমাজের প্রাণ, দেশের জীবন মরুভূমির মত 
শুল্ক হইবার উপক্রম করিতেছে, এই চরম সময়ই 

তে। ব্রক্ষনামের সঞ্জীবনী স্থধা পান করাইবার 

উপযুক্ত সময় । 
্ক্ষমন্তের ছুই অঙ্গ । 

এই ব্ুঙ্গামন্ত্রের হুইটা মুখ্য অঙ্গ-_একটী ভগ- 
ঝানকে প্রীতি করা, দ্বিতীয়টা তাহার প্ররিয়কার্যয 

সাধন করা। এই দ্রুইটা পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে 

সন্বদ্ধ হইলেও একটু আলোচনা করিলেই উন্ভয়ের 

পার্গক্য উপলব্ধ হইবে--একটী অস্তমুর্থী, দ্বিতীয়টা 

বহিমুখী । অন্তমুখী প্রথম অঙ্গ লইয়া ধণ্মসম্প্র- 

দায়সমুহের মধ্যে বড় একটা বিরোধ দেখা যায় 

না; কাত্পণ সকল সম্প্রদায়েরই এ সম্বন্ধে একই 

কথ। যে, ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রীতি করিতে 

হইবে। এই -জত্যট্ীকে হৃদয়ে ধারণ না করিলে 

তত্ত বোধিনী পত্রিকা ২ কল্প, ৪র্থ ভাগ 

তাহার প্রিয়কার্যযসাধনের কথাই উঠিতে পারে না! । 
কিন্তু এই সত্যটীকে হৃদয়ে ধরিলেও অনেক সময়ে 
গোলযষোগের উত্পক্িি হয় এ বীজমন্ত্রের দ্বিতীয় 

বহিমুখী অঙ্গ লইয়া--ত্াহার প্রিয়কাধ্য সাধন 

লইয়া । কিরূপ কার্ষের ভিতর দিয়া তাহার প্রতি 

হৃদয়ের প্রীতি সম্যক প্রকাশ পাইবে, ক্কোন্ কার্যযই 

বা সত্য সত্য ভগবানের প্রিয়, এই সকল লইয়াই 

অধিকাংশ স্থলেই শত মতভেদ ও বিবাদবিসম্বাদের 

স্্টি হয়। 

অস্থদূ্টি ও তাহার ফল। 

নিজের অন্তরে দৃ্টি করিলে ভগবানকে প্রত্যেক 
মানবের অন্তরে অধিষ্ঠিত মানবমাত্রেরই পিতামাতা 
বলিয়! উপলদ্ধি কর] যায়। এই অন্তদর্ণি আমা- 
দের প্রত্যেকের আবশ্যক বলিয়া ভগবান প্রত্যেক 

মানবেরই তনস্তরে উহা নিহিত করিয়। দিয়াছেন। 

উহারই ফলে মানুষ নিজের আস্মার প্রতি দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ করাতে পারে এবং নিজের সর্ববাঙ্গীন 

উন্নতি ও মঙ্গলের মুল কোন্ কার্য, এক কথায় 

ভগবানের প্রিয় কোন্ কার্য; তাহারও সন্ধান পাই- 

বার গধিকার রাখে । এই অন্তদূণ্টিতে প্রত্যেক 
মানবের জন্মগত অধিকার । গবস্থাবিশেষে কাহা- 

রও অন্তদূণ্টি সদা জাগ্রত থাকে, কাহারও বা তাহা 
স্থগ্ড বা নিদ্রিত থাকে । ধাঁহার অন্তদূ্টি জাগ্রত 
থাকে, তিনি সমগ্র বিশ্বচক্রের ভিতরে এক অন্ু- 

পম প্রেমবন্ধন উপলদ্ধি করেন। সমস্ত প্রেমের 

মূল, সকল ভন্বানের উৎস সেই পরমজ্যোতিকে 

| তিনি সহজেই উপলব্ধি করেন, ভাহার সকল সংশয় 

 বিদুরিত হয়, তাহাকে বিরোধবিবাদ স্পর্ণ করিতে 

(পারে না। তাহার নিকট কিছুই অঙ্ঞাত্ত থাকে 

| না - প্রেমসু্্যো যদি ভাতি হৃদয়ে সকলং হস্তগত 
ৃ অন্তরে প্রেমসূষ্য প্রকাশিত হইলে সকলই হস্ত- 

ৃ 
ঘ 

সা শিিশ্পাশীশীশী ৮৮৮ 

গত। তখন বাহিরের স্থূল ও অন্তরের সুক্সম, 

উভয়বিধ জ্যোতির এক আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ হয়___ 

বাহিরের স্ুল জ্যোতি অন্তরে স্বন্দররূপে প্রতি- 

ফলিত হয় এরং অন্তরের সুঙ্ম জ্যোতি বাহিরে 

বিকশিত হইয়৷ পড়ে । ধাহাদের অন্তরে এই 

আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ সংঘটিত হয়, লেই লাধকদিগকে 
আমর! খধিপদে বরণ করি। 



আযাট, ১৯৪৮ 

টস 

অন্তদৃণষ্টি হারাইবার ফস । 

সেই প্রাচীন বৈদিক কালে ভারতের খাষিরা 
কেবল কঠোর সংবম ও অন্তুদৃর্থির বলে ভগবানকে 

আত্মস্থ করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই ব্রহ্গযোগ 

অবলম্বনেই তাহার প্রিয়কার্ষোরও সন্ধান লাভ 

করিয়াছিলেন । তাহার ফলে তাহারা ভারতভূমিকে 

উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অনেকদূর অগ্রসর করিয়। 

দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমরা আমাদের 

অযত্ব ও নিশ্চেষ্টতার কারণে আমরা সেই অমূল্য 
ব্রহ্ষত্ঞানকে হারাইতে বসিয়াছি , তণপরিবর্তে 

অশাকড়।ইয়।৷ ধরিয়া আছি কতকগুলি বাঁধিবুলি 

এবং ধন্মের বহিরাবরণ বা খোসা। ব্রহ্গজ্ঞান 

হারাইবার পঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের আত্মার 

স্বাধীনতা'ও হারাইয়া ফেলিতেছি, স্থৃতরাং কুসংস্কার 

প্রভৃতি শতবিধ অমঙ্গলের মুল সাম্প্রদায়িকতা এবং 

তাহ! হইতে উৎপন্ন যাগযজ্ভ্ প্রভৃতি ধন্মের বহি- 

রাবরণ দেশের সর্ববাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ; 

দেশে বিদেশে মূর্তিপূজা, মনুষ্যপূজ। প্রভৃতি, জাগ্রত 

দেবতা অনন্তজ্ঞান পুর্ণপুরুষের স্থান অধিকার 
করিতে চলিয়াছে এবং তাহার ফলে আমাদের 

তন্তাতসারে ব। অজ্ঞতসারে সান্প্রনায়িক দ্বেষবিদ্বে- 

ষের উৎস খুলিয়৷ গিয়া তাহার পাপপক্কে চারিদিক 

ডুবাইয়৷ দিতে অগ্রসর হইতেছে । 

পুর্ণ পুরুষেই চরম পরিতৃপ্তি। 

দেশকে যদ্দি আমরা বাচাইতে চাই, সমাজকে 

যদি আমর! সত্যই রক্ষা করিতে চাই, তবে সেই 

পুর্ণ পুরুষের উপাসন! পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 
আমাদিগের প্রাণপণ যত্ব করিতে হইবে। ব্রহ্ম 

নামের অমোঘ পতাক। স্থ প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশের 
সর্বত্র শান্তির মঙ্জলবায়ু প্ুনঃপ্রবাহিত হইবে। 

সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সামগ্রদ্য করিয়া লইলে প্রকৃত 

মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই । অসাম্প্রদায়িক সত্য- 

ধণ্পমের সঙ্গে সান্প্রদায়িক ধণ্ধের মিলন সাধিত 

করিতে গেলে শাস্তি ম্ূরপরাহত। এই অনঙ্গত 

সামগ্রস্য করিবই বা কি? আমাদের দেবতা কি 

জাগ্রত নন ? আমরা যে ভগবানকে জাগ্রত দেবতা 

বলি, তাহ] কি শুধু মুখের কথা, তাহ! কি কেবল 

জনশ্র্গত মাত্র ? তাহা কখনই নয়--তাহ। প্রত্যক্ষ 

সত্য, জলন্ত সত্য। চারিদিকে চাহিয়া! দেখ 

ধর্মে সাম্ছদায়িকতা ও ঘন্যবিবাদ ৬ 

দেখিবে, সেই অনন্ত পুরুষ হইতে নিঃস্থত প্রাণের 

কি খেলাই চলিতেছে, শক্তির কি খেলাই চলি- 

তেছে, জ্ঞানের কি খেলাই চলিতেছে । এই 

সকলই সেই মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষেরই হান্তের 

প্রতাক্ষ পরিচয় দিতেছে । যে অবিনাশী পুরু- 

ষকে, যে তৃগ্ডির স্থল শান্তির আলয় পরমে- 

শ্বরকে পাইবার জন্য সহতআও্স সখের মধ্যে, 

সহত্র ভোগবিলাসের মধ্যে প্রত্যেক মানবের প্রাণ 

অন্তত একবার না| একবার অতৃপ্তি ও অশান্তির 

স্ৃতীব্র জ্বালা অনুভব করে, এবং ধাঁহার প্রেমধার! 

বধিত হইয়! সেই জ্বালা দূর করিয়া দেয়, সেই 
প্রেমময় দেবত যদি জাগ্রত না হইবেন তো অন্য 

কোন্ দেবতাকে জাগ্রত ধরিব? সেই অন্তর্ধামী 
ভগবানকে ছাড়িয়। ম্বৎ্পাষাণ অগ্রিঞ্লকে ধরিয়া 
কি আমর! তৃপ্তিলাভ করিতে পারি ? আমরা 
সচেতন পুরুষ, আমাদের জ্ঞন-প্রেম অচেতন 
বস্তুতে কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না । সেই 

প্রকার অপুরণ্ণ আমাদের জ্ঞান-প্রেম অপুণ কোন 
মনুষ্য বা দেবতাতেও চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে 

পারে না। আমাদের জন ও প্রেম সচেতন ও 

পুর্ণপুরুষেই চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে চায় 
এবং পারে। 

খাদের ঘে।বণা!। 

ভারতের খধির। সেই মুল সত্য, সেই আনন্দ- 

স্বরূপ বিগতবিবাদ অন্তর্ধামী ভগবানকে অন্তরে 

প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ধশ্ধের বহি 

রাবরণ, ধশ্মের খোসা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে 

পারেন নাই। তাহাদের ভিতর ধাঁহাদের অন্ত- 

দুর্টি বিশেষ জাগ্রত হুইয়। উঠিয়াছিল, তীাহার। 
আবার অন্তরাত্মাকে সাক্ষী রাখিয়। নিয়ে উপ- 

নিষদের স্পষ্ট ভাষায় ধশ্মের বহিরাবরণের প্রঠি 

অতিরিক্ত মনুরাগের নিম্ষলতা ও অপকারিত! 

ঘোষণ। করিয়া বলিলেন-_-“মানুষের শিক্ষার য 

কিছু অঙ্গ বা উপকরণ আছে, এমন কি তিন বেদ 
পর্যন্ত, সে সমস্ত অপরা, আশ্রেট ; একমাযর 
বরহ্মওঞানই শ্রেষ্ঠ । তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, 
একমাত্র ব্রক্ষচ্ভানই সমস্ত দ্বন্দবিবাদ, সমস্ত 

ঘ্বেবহিংস বিদুরিত করিবার অনন্যলাধারণ ও 

অমোঘ উপায়। তাই তাহারা অকুতোভয়ে। 



_ ধর্দের বহিরাবরণের অনুষ্ঠাতার প্রতি স্ৃতীব্র 
করুণ! ও উপেক্ষার দৃি নিক্ষেপ করিয়া! বলি- 

লেন-_-পরব্রঙ্গকে ন৷ জানিয়৷ সহস্র সহস্র বগসর 
ধরিয়া যাগষগ্ত করিতে থাকিলেও তাহা নিত্ষল 

হয়। “মঙ্গলত্যবরূপ পরমেশ্বরকে না জানিয়। 

অন্যমনস্ক ও বিষয়াসত্ত হইয়া বাহ্য আড়- 

সবরের সহিত দিবারাত্র তাহার উপাসনা করিলেও 

ব৷ লোকরঞ্জন বৃথ। যাগবজ্জ ক্রিয়াকলাপে শরীর. 

ও মনকে নিপাত করিলেও, অথব৷ মানমধ্যাদা, 

যশ ও কীর্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথাসর্ববস্ব 

বিতরণ করিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাহার 

কিছুমাত্র সম্বন্ধ নিবন্ধ করা হয় না, স্থৃতরাং তাহার 

অনন্ত ফল লাত হয় ন।” খষিরা অস্ত্ূ্ঠির 
সাহায্যে আত্মার অন্তরতম প্রদেশে আত্মার আত! 

পরমাত্মাকে দেখিয়া নির্বাক হইলেন। তখন 

তাহাদের আত্মা হইতে এই অম্বতবাণী ফুটিয়! 

উঠিল-_রসোবৈ সঃ” তিনি রসস্বরূপ, এই নিঃ- 

ংশয় সত্য প্রকাশ পাইল---«“কো। হ্যেবান্যাৎ কঃ 

প্রাণাতৎ যদেষ আকাশ আনন্দে ন সা” কেহই 

শরীরচেষ্টা করিত না, কেহই জীবিত থাকিত 

না, যদ আকাশে এই তানন্দম্বরূপ পরর্রহ্ম না 

থাকিতেন। যে ব্রহ্গত্ভানের জন্য জগতের কত- 

লোক হতাশহুদয়ে ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিয়! ফিরি- 

তেছে; কত লোক যাহার জন্য আপনার সমুদয় 

ভোগন্ুখ বিসর্জন দিয়াও আপনাদ্দিগকে কৃতার্থ 

মনে করিতেছে, সেই ব্রহ্ষজ্ঞান খধির৷ আমাদের 

হাতে প্রত্যক্ষভাবে তুলিয়া দিলেও আমরা তাহা 
অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাগযশ্ন্ত প্রস্ভৃতির 

বৃথা আড়ম্বর, ধন্মের খোস! লইয়। নিজেদের বিনা- 

শের পথ কিরূপে দিনে দিনে উন্মুক্ত ও বিস্তৃত 
করিতেছি তাহা দেখিয়াও দেখিতে চাই না। 

| সত্য ও মিথ্যার মিলন অসন্তব। 

আমরা রাজনীতিক্ষেত্রেও যেমন নিত্যই 

প্রত্যক্ষ করি যে, তেল ও জলের ন্যায় সত্যের 
সঙ্গে মিথ্যার কিছুতেই প্ররুত মিলন হয় না, সেই- 
বূপ অধ্যাত্বরাজ্যেও দেখি যে, সমাজ বল, সাংসারিক 

নখসম্প্দ বল, যাহারই দোহাই দ্িয়। হৌক ন।কেন, 
সত্যের সঙ্গে মিথ্যার কিছুতেই মিল হইতে পারে 
না। একপ মিলনসাধনের চেষ্টার ফলে পরি- 

২১ কল্প, এর্থ ভাগ 

ণামে যে কিরূপ 

হাস তাহ! প্রতিপদে প্রতিপন্ন করিতেছে । 
রঙ্গপূজায় আহ্বান। 

এসে, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার মিলন সাধনের 

বৃথা চেষ্ট! পরিত্যাগ করিয়া, ধর্মের খোসা 
প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ স্থাপনের চেষ্টা পরিত্যাগ 

করিয়া, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, তাহা- 

কেই আত্মার স্বণসিংহাসনে স্থৃপ্রতিষ্ঠিত করি, এবং 
বিপদে সম্পদে তাহারই প্রদত্ত অমোঘ ব্রক্ষমন্ত 

সর্বত্র প্রচার করি । 

ভীষাম্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সু্ধ্যঃ | 
ভীষাম্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুদ্ধাবতি পঞ্চম: ॥ 

ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহার ভয়ে 

সূর্য্য উদিত হইতেছে; ইহার ভয়ে অগ্নি, মেঘ ও 
মৃত্যু নিজ নিজ কণ্মে ধাবিত হইতেছে । যে 
মঙ্গলাকর অক্ষর পুরুষের শাসনে বাযু$ অগ্নি, সূর্য্য, 

মেঘ ও মৃত্যু সকলে মিলিত হুইয়! এই জগতের 
মঙ্গলসাধনে নিয়ন্ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে, যাগবতজ, 

মনুষ্যপূজা, মুর্তিপুজ! প্রভৃতি ধন্মের বহিরাচরণের 

বৃথা আড়ম্বরে মঞ্চ না থাকিয়া, শ্রেষ্ঠতম ভ্ঞান- 
যোগ অবলম্বন পূর্ধবক সেই দেবদেব পর'রহ্ষকে 

জানিয়া সমস্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তির পুজার্থ; নিবে- 

দন কর এবং তীহ্ার প্রিয় কার্যসাধনে সদাসর্ববদ। 

নিরত থাক ; দেখিবে, নিজের কল্যাণ, পরিবার 

ও সমাজের কল্যাণ, দেশের মঙ্গল বিকশিত শত- 

দলের মত প্রম্ফুটিত হইবে ; দ্বেষহিংসা, ঘন্ববিবাদ 
বিদুরিত হুইবে। 

তোমারে নমস্ষার। 
( শ্রনির্মলচন্দ্র বড়াল ) 

সকলের মাঝে এসেছ যে তুমি 

তোমারে নমস্কার, 
গোপন হৃদয়ে দেখ! দিলে তুমি 

তোমারে নমস্কার | 

এসেছ যে তুমি সুনীল আকাশে 

গন্ধমধুঝ দক্ষিণ বাতাসে 
কুহ্থম-বিকাশে রবি শশী হাসে 

তোমারে ননক্কার। 



আধা, ১৮৪৮ 

সব সুখে চুখে, আলো ও ছায়ায় 

তোমারে নমস্কার, 

ন্রেহ-প্রীতি এই মমতা -মায়ায় 

তোমারে নমস্কার । 

৮ পরিজ»... ও 

ভীবনের এই নান! খেল। কাজে 

দাঁচালে যে ঘারে কত রূপে সাজে 

কতবার এলে--মন যে ভুলালে 

তোমারে নমস্কার । 

পাঠালে আমারে সংসারে এই 

তোমারে নমস্কার, 

বন্ধন মাঝে মুক্তি যে দিলে 

তোমারে নমস্কার | 

প্রতি ধৃপিকণ! প্রতি তৃণমাঝে 

তোমারি মহিম! মাধুরী বিরাজ 
দেখিতে যে দিলে ও রূপ নিখিলে 

তোমারে নমস্কার ॥ 

উড়িষ্যায় পাঠান মোগল 
ও 

মারহাট্রা-শাসন। 
(বায় মহাশয় শ্ীসতীব্দ্রনাবায়ণ রায় বি-এল ) 

স্বনামধন্য পাঠানসেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজী ত্রয়ো- 

দশ শতাবীর প্রারন্ত বঙ্গ বিজর করিবার পর, বঙ্গের 

শেষ স্বাধীন বৃপতি লক্ষ্ণলেন উড়িয্যার রাজধানী পুরী 
নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ কারয়।ছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। 

বক্কিয়ার খিলিঘ্রী বঙ্গবিজয়ের' পর উড়িষা বিজয়ের 

সংকল্প করিয়াছিলেন মাত্র, সে সংকল্প কার্যে পরিণত ৰ 

করিতে পারেন নাই । টোখন খা নামক পাঠানসেনা- 

পতি ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে সৈন্য-সামস্ত লইয়। সর্ব প্রথমে উড়িষা। 

আক্রমণ করেন। 1কস্ত সে অভিযানে কোন ফলোদয় 

হয় নাই। উড়িষ্যার বুভিভোগী সৈন্যগণ দুর্গম গিরিবয়+ 

ূ হইতে দলে দলে বাহির হইয়! সহজেই পাঠানদিগকে দেশ 
হইতে বিতাড়িত করির়। দিল। ১২৫৩ খুষ্টান্সে বঙ্গের 

পাঠানগণ আর একবার উড়িষ্য। আক্রমণের চেষ্ট। করিয়া- 

ছিলেন, কিন্তু পৃর্ব্বের ন্যায় সেবারও তাহাদিগকে বিফল- 
মনোরথ হইতে হইয়াছিল । ১৩** হইতে ১৫০৭ খুই/ক 

পর্য্যন্ত ছুইশত বৎসর ধাম উাড়ব্যার হিন্দুবাজগণের 

সহিত বঙ্গের পাঁঠীনরাজগণের নান! সন্ধি-বিগ্রহ হইয়া- 

ছিল। সন্ধিহূত্রে আবদ্ধ হুইয়াই উদয় পক্ষ সন্ধিভঙ্গ 

উড়িষ্যায় পাঠান মোগল ও মারহাট্টা-শাসন 

1 

সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষা। আর্রগণ করেন। 

দিন [দন ম্বয়মাণ হইয়। পড়িতে লাগ্রিংলন এ৭ং 

৬১৩ 

বৎসর বাপী খুদে পাঠানগন উদ উধার কিছুই করিতে 

পারেন নাই। সোড়শ শতাব্দী উড়িম্যার হিন্দু রাজ! 
মুললমান্নর সহিত মিলিত হইগ। দাক্ষিণাতোর বিখা 

হিন্দু রাজা ক্ুষ্রায়কে আরুমণ করেন। কুষ্ণরায় 

দাক্ষিণাত্যের প্রবল প্রতাপান্থিত হিন্দুবূপতি ছিলেন? ন্র্মদা 

নদী হইতে কুমারিক1 পর্যাস্ত তাহার রাজা বিস্বৃত ছিল। 
মুসলমানের সহিত মিলিত হইয়াও উতকপরার্ধ কু). 

রায়কে পরাক্ছিত করিতে পারিপেন না । যুগ্ধাবসানে 

উড়িষ্যার রা! কৃষ্ণরায়ের হস্তে স্বীয় কনাকে সমর্পণ 
করিতে বাধ্য হইগ্াছিলেন। অন্দদেশে আজিও কৃষ্ণ- 
রায়ের বীরত্বগাঁথা বালক্বালিকার মুখে কীর্তিত হয়। 

কষ্ণরায় তৈলঙ্গবংশীয় ছিলেন। ১৫২৪ খৃষ্টাবে তাহার 
মৃত্যুর পর তাঁহার রাজা ছিন্ন-ভি্ন হইয়া যায় । 

থ্টাবে বঙ্গাধিপতি সুলেমানের বিখ্যাত 

প্রবাদ 

এই যে, কালাপাহাড একজন শ্বধয়শিঠ বান ছিলেন । 

কেহ কেহ বলেন, মুপলমানগণ জোর করিম! তাহাকে 

ইসলামধর্ম্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন; আবার কেহ কেহ 
বলেন যে, ভিনি নবাবকন্যার প্রণয়পাশে আবদ্ধ ভইয। 

মুসলমান হন। ধণ্মান্তর গ্রহণ করিবার পর তিনি ঘোর. 

তর হিন্দুধন্মর্ধেষী হইয়া! দেবমন্দির ভশ্মীভূত ও দেববিগ্রহ 
ুর্ণবিচুর্ণ ও বিকৃত করিতে লাগিলেন । প্রবাদ এই যে, 
তাহার জয়ডক্/রু শন্দেই হিন্দু দেব-দেবীর হস্ত-পদ ও 

নাসিক। খপিয়। পড়িত। কাপাপাহাড়ের উড়িষ্যমত- 

যানের একমাত্র লক্ষ্য, হিন্দু-দেবদেবীর অবমানন1 ও হিন্দু- 
ধর্মের উপর কশাঘাত। ঠিশি পাঠনবাহিনী লহইহ। 
উড়িষার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত সমস্ত দেশ 

বিধবন্ত ও ছারখান করেন । পুত্রী নগরী অবোধ করিল! 

জগন্নাথদেবের দারুময় যুর্কে রত্রবেণী হইতে বিছা 
করিয়া ভস্মীভূত করিবার চেগ্না করেন ) কিন্ত প্রবাদ 
আছে যে, জনৈক সেবক পাগ্ড! জীবন তুচ্ছ করিয়! অশ্রি- 

১৫৬৩৭ 

| মুখ হইতে সেই অদ্ধদগ্ধ দারুমুর্তি রক্ষা! করিয়াছিলেন । 

কালাপাহাড়ের ঈদৃশ আচরণে সমগ্র ঈিন্দুজাতি ভীত ৪ 

সন্ত্র্ত হইয়। পড়েন। তাহাপ ফলে হিন্দুগণ স্বদেশ 9 

স্বধশ্ম রক্ষার জন্য সঙ্ববদ্ধ না হইয়া নিরাশা ও অবণাদে 
পাঠান- 

| রঃ ৃ 
বাহনীর সম্মুখে ফেরুপাল্র ন্যায় গলাহতে লালন । 

স্থলেমানের মৃত্যুর পর দাউদ খ। বগের সিংহাসনে 

আরোহণ করিলেন | সম্রাট আকবরের সহিত তাহাণ 

ংঘর্ম উপস্থিত হইল । পরে সন্ধির সর্ভানুসারে বঙ্গদেশ 

আঁকবরের সামাদ্যহৃক্ত হইল, এবং দাউন খ। উড়িবা। 

দেশে বাজত্ব করিতে স্বীকৃত হইপেন। মৌগল ৪ 

করিবার অবসর খু*দ্রিয়া বেড়াইতেন । এই ছইশত | পাঠানের মধ্যে সে সময় প্রবল বিদ্বেষ ভাব বর্তমান ছিল 
এ 

১ম 



৬& 

 ছুদ্ধর্য পাঠানগণ 

হইতে অপলারিত হুইয়াছলেন। 

আয়াই আকবরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত 

ঠঠতে লাগিলেন | বঙ্গের পাঠানগণও তাহার সহিত 

ষোগর্দ।ন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন । ছাউদ খ'" 

ভাগ্যপীক্ষা করিতে রতনিশ্চয় হইলেন । কিন্তু ভাগ্য- 

শক্ষধী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। মোগলদ্িগের অঙ্ক- 

শ]টিনা হইয়াছিলেন। আকবরের গ্রসিদ্ধ হিন্দু সেনাপতি 

তোডরমল, মোগলমারী নামক স্তাঁনে পাঠানবাহিনীকে 

পলাজিত করিয়া! উড়িষ্যাকে আকবরের সাম্রাজাভুক্ত 

লঝিলেন । দাউদ খ" বীরের না।য় যুদ্দ করিতে করিতে 

প্রক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন । তিনি পাঠান- 

[দগের শেব বীর । তাহার মৃত্যুর পর উড়িষ্যার পাঠানগণ ! 

বহুবার বিদ্রোহানল প্রজলিত করিয়াও উপযুক্ত নেতার | 
অভ1বে কোন বারেই সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। : 

"তাভরমল পাঠান দ্িগকে দমন করয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 

তিনি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে বিশেষ যত্ববান 

হইয়াছিলেন । সর্বপ্রথমে তিনি উড়িষ্যার জমি জরিপ 
করিয়। বালস্ব আদায়ের স্ুধন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 

হিন্দু রাঁজস্ববিভাগ রূপাস্তরিত হইল--ছে!ট ছোট বিভাগ । 

এক-এক জন তালুক-চৌধুরীর হস্তে সমর্পিত হছল। র 

এই সকল তালুক-চৌধুরীগণ তালুক-কাননগোইর অধীনে 

কাধ্য করিতেন। এক-একটী পরগণা হইতে, তালুক- 

কাননগোইগণ রাজস্ব আদার করিয়া সরকারের ব| 

ক্েলার খাদ্নাখানা জনা দিতিন। পুবেরের ন্যার 

প্রত্যেক চৌধুবী ও কাননগে।র অধীনে থখগ্ডায়েত ও পাইক 

দৈনা থাকিত। মোগপণ ক।ননগোদিগের বংখধরগণ 

ইংব্জশসনে জমিপার বলিয়। গণ্য হন। শ্ুশসন 

প্রাতষ্ঠার সহিত দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হইল । দেশের হিন্দু 
অধিবামীপিগকে করায়ত্ত করিবার মানসে তোডরমন 

বস্তমান পুরীর মহারাঞ্জার পূর্ববপুরুষকে মহারাজ। 

উপ্পাধি দান 'করিয়াহিলেন। 
পাগাগণের প্রতিপোষণের 

ও[মদাগী দান করেন। 

১৫৮৯ ও ১৫৯১ হুষ্টান্দে উড়িষ্যার পাঠানগণ পুনরায় 

নস্তকোত্তোলন করিয়া বিদ্রোহী হইরাছিলেন। বাগ! 

সানাসংহ সে সময় বাংগার মোগলানীন শাসনকর্তা । 

তনি সহজ উড়িষ্য।র পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া! দেশে 

শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । কৌশলে প্রলোভন দেখাইয়া 
1তান উড়িষ্যার পাঠানদিগকে যশোহর জেলায় জাইগীর 

গ্রতণ করিতে স্বীকৃত করেন; ভমিদানের লোভ দেখাইয়া 

উড়িষ্যার নান স্থানে পাঠানদিগের একফ- একটী বিচ্ছিন্ন 

পপ ৮ সপ শ আজ আপ শ আপ শা 

জন্য তোডরমল বিস্ত ত 

দাউদ খপ! উড়িষ্যার | গণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। 

1 

| 
পাঠান্দিগকে একতা স্তত্রে বন্ধ করিয়! মোগলের সহিত ূ 

| 

২১ কল্প, ৪র্ঘ ভাগ 

স্পা পিসী শি স্পা স্পেস পা শা পাত 

মোগল কর্তৃক হিন্বৃস্থানের লিংহাসন | উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই 

ক্রমে ক্রমে তীঙ্থার। নহুনশীল 

ও তীরুম্বতাবাপন্ন হহয়াছিলেন। ১৬৯৫ থুষ্টাব্বে উড়িধ্যার 

পাঠানগ্ণ পুনরায় বিদ্রোহী হন। কিন্ধু প্ফুলিঙ্গেই 

সেই বিদ্রেহাগ্রি নির্বাপিত হইযাছিল। 

১৭৪২ খৃষ্টাে মারহাট্র। অশ্বারোহী সৈনা সর্ব প্রথমে 
ব্দেশে প্রবেশ করে। বাজ্যবি্তারের সঙ্গে সঙ্গে উপ- 

যুক - নায়কের অভাবে মারহাট্রা দৈনাগণ লু$নপ্রি 

হইয়াছিল। তাহার! উড়িষার হর্গমপ্রদেশে সেনা- 

সমাবেশ করিয়া সুবিধামত বাংলার সণতল ক্ষেত্র লুন 

করিত । এই সকল লুগনকারী মাগহাট্র। সৈনাগণকে 

বগী বলিত। মোগল ফৌজ তাহাদিগ্রের পশ্চাৎ ধাবন 

করিলে তাহারা উড়িষ্য/র দুগম প্রদেশে পলাইয়া যাইত। 

সেই সকল হূর্গম স্থান হহতে তাহাদিগকে বাহির করিয়। 

বিনাশ করিবার সামর্থা কাহারও ছিল না। অবশেষে 

১৭৫১ খুষ্টার্ধে বাংলার মোগল শাসনকর্ত। আলিবার্দ খ! 
বাংপাদেশে শাস্তিরক্ষার জন্য মারহাক্রাদিগের সহিত 

সন্ধিস্থাপন করিস তাহানিগকে উড়ব্যা ছাড়িয়। দিয়।- 

ছিলেন। ১৭৫১ হইতে ১৮০৩ খুষ্টাব্ পর্যন্ত মারহ।উ্াগণ 
উ(উষ্যার সর্বময় কত্ত ছলেন। 

আকবর বাদশাহের দুরদর্শী সেনাপঠিগণ যে নীতি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেই নীতির ফলে প্রায় শতাধিক 

ব্ষ উড়িষ্যয় শাস্তি বিরাঙ্দ করিয়াছিল । গুরুতর 

অরাজকতা! সৈই সমরের মধ্যে কোন দিন দেশের মন্মস্থল 
স্পর্শ করিতে পারে নাই। মোগলসাস্তাঙ্গের পতনের 

পৃব্বাভাসের সহিত উড়িষ্যার মোগলশ।সন কর্ত[র1 বথেচ্ছ।- 

চার হইয়। পড়িয়াছিলেন। প্রজ্জার সুখশান্তি বা শাসন- 

কার্যের উতৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নিজ নিজ 
স্বর্থশাধনের জ্ন্যহ তাহারা! সন্বদ1 ব্যস্ত থাকিতেন। 

তবুও মোগলশাসনের শেষ সময় পধ্যন্ত উড়িষ্যাদেশে 

বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা কোন দিন বন্ধযুূল হইতে পারে 

নাই । ১৭৫১ থ্ষ্টান্দে মারগাক্টাপাসনের সুত্রপা্তের 
জগরাখদেবের পুজ। ও | সহিত উড়িষায় নিএবচ্ছিন্ন অরাজক$া ও বিশৃজ্খলত। 

উপস্থিত হওয়ায় প্রজাধিগের ছুদ্দশার একশেষ হইয়াহিপ । 

৷ প্রকৃতপক্ষে মারহা্রগণ ডীড়ব্যার কোন দিন শাঁসনযন্ত্ 

স্ুনিয়স্ত্রিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। মারহাক্রাগণ 

তাহাদিগের ণিজের দেশে শান্তি ও শ্ঙ্খপার প্রতি। 

করিয়া, যে প্রকাগ স্থচাররূপে শাসনকাধ্য চ!লাইতেন, 

[হন্দু রাগ্গাদিগের ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টাস্ত্ নিতাস্ত বিরল। 

উড়িষ্য! নামমাত্র নাগপুরের ভোন্সপ। রাজার অধীনে 
ছিল, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে মারহাই্ট। সামরিক শাসনকগ্ডাই 

দেশে সর্বেসর্ধা ছিলেন । এই শাসনকর্তার পদপ্রার্থ 

হইয়া পোক নাগপুর-দরবারে নীলামের ডাক ডাকিত 



আনাড.১৮৮  উড়িষ্যায় পাঠান মোগল ও মারহাট্রা-শাসন ৬৫ 
সম্পাত্ত ও পুত্রকলত্র লইয়া গড়ে শাশ্রয় গ্রহণ করি- 

তেন । মারহাট্রা। লৈন্য চলিয়া! গেলে পর ঠাহার! নিজ 

নিজ গ্রামে পুনরার শমন করিতেন। গড়াধিপতি 

আশ্রয়দাতাগণ হৃহ চারদিনের জন্য নিজপুরে ত|ভা- 

পিকে আহার্ধ্য সামগ্রী যোঁগাইতেন । গড়ের পর্ব 

বস্তা গ্রামবাপিগণ সকলেই গড়াধিপতির অন্থগত 

থাকিতেন; এবং আপদে বিপদে সাহাধা করিয়। উপ- 

কারের ধণ পরিশোধ .করিতেন। আঙগ্জিও সডিষ্যার 

নানাস্থানে এই সকপ গড়ের ভগ্মাবশেষ দেখ বায়। 

প্রায় সমস্ত গড়ই একই প্রণালীতে নিশ্মিত হইত। 

সর্বপ্রথমে একটা গভীর পরিখার বেই্নীর মধ্যে 

মুত্তিক|নিপ্ধিত উচ্চ বাধ দেও যাইত। এই বীাধ- 

টার উপর ঘন-সন্িবিষ্ট কাউ। বাশের ঝাড় লাগান 

হুইত। কিছুদিন পরে কীাট। বাঁশের ঘর্ভেন্য প্রাচীর 

গড়ের বহিঃপ্রাচীরস্বরূপ বিরাদ্দ করিত) তীর বা 

কামানের গুপিও তে প্রাচীর সহসা ভেদ করিতে 

পারিত না। পরে অপেক্ষাকৃত স্বনায়তন পরিখা ও 

প্রস্তরনিশ্মিত প্রাচীরের বেষ্টনী দেওয়! হইভ। প্রত্যেক 

গড়ের ভিতর বিস্তৃত গোলাঘর, সেনানিবাস ও সাধারণ 

প্রঞশ্নার আশ্রয়স্থান থাকিত। রাঞ্জার “নবর” বা 

প্রাপাদ গড়ের. মধাস্থলে নির্মিত হইত। হুইটী 

পরিখা-বৰেইনীর উপর টানা পুল থাঁকিত। সেখানে 

সশস্ত্র সৈনিকগণ গড়রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দিত। 

এইরূপ দুর্দ দখল কর। মারহান্ট! দৈন্যগণের পক্ষে 

একরূপ অসম্ভব ছিল। 

মারহাউ -শাসনের অরাজকত। উড়িষ্যার জাতীর 

জীবনে চিরস্থাদী রেখা অস্কিত করিয়া গিয়াছে । প্রান 

পঞ্চদশ বর্থব্যাপী অভ্যাচার লু&ন এবং অবিচাওে 

দেশের মতি-গতি পরিবর্তিত হইয়া গিরাছিল। উড়িষ্যা- 

এবং ধাার উৎকোচ বা! উপটৌকনের মাএ বেশী হইত 

তাঁহণকেই শাসনের ভার দিয়া! নাগপুরস্দরবার উডিষ্যায় 

পাঠাইতেন। ফলে নারহাট্টা-শাসনকর্তী ও তাহার 

সাঙ্গোপাঙ্গগণ প্র্গার রক শোষণ করিয়া নিজের স্বাথ- 

সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিতেন । সময় সগর় 

লুট-তরাজ করিয়া প্রসার সর্বশ্ব অপহরণ করিতে তীহা- 

দিগের কিছুমাত্র কুষ্ঠাবোধ হইত ন1।। মারহাট্র। অশ্থা- 

রোহী সৈনাগণ লুগুনকার্য্যে শাদনকর্তার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ 

ভিল। হিন্দু-মুপলমান-নির্ব্িশেষে ধর্মাধর্মের বিচার না 

করিয়। মারহাউ্র। শাসনকর্তীরা পরস্থ'পহরণ করিয়৷ অর্থ- 

সঞ্চয় করিতেন । পুরীর যাত্রীদিগের নিকট হইতে কর 

গরহণ করিবার প্রথ৷ মারহা্টাগণই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। 

এদেশবাসীর প্রতি মারহা্টাগণের কোনও সহাগ্ুতূতি 

ছিল না1। পাঠানগণের ন্যায় এদেশে চিরস্থায়ীরূপে বাস 

করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল না । দেশব্যাপী অত্যা- 

চার ও অবিচারের প্রতিকার করিবার চেষ্টা নাগপুর- 

দনবার কোন দিন করেন নাই। উড়িষ্যায় বে সকল 

ঘটনা মংঘটিত হইত, নাগপুর-দরবার তাহা ঘুণাক্ষরেও 

জানিতে পারিতেন না) দেশব্যাপী অরাদকতার ফলে 

১৭৭০ ও ১৭৭৯ খ্ষ্টাব্দে দেশে ভীবণ হুর্ভিক্চ উপস্থিত 

হইয়াছিল ॥ সহঅ সহস্র লোক সেই সময় মৃত্যুমুখে পঠিত 

হয়। জমিদারদ্রিগকে যে কোন উপায়ে অর্থনংগ্রহ করিয়া 

নির্দই সময়ে মারহাউউ।দিগের কোষাগারে জমা দিতে 

হইত | কিন্তী বিলাপ হইলে ঝ| রাজস্ব সামান্য পরিমাণে 

নির্দিষ্ট সংখ্যার কম হইলে, তাহার্দিগকে যাবজ্জীবন ূ 

কারাভোগ করিতে হইত। কখিত আছে যে, সে 

সময় কিন্তী খিলাপকারী জমিদাগদিগের জন্য এক- 

একটী বৃহৎ লৌহ পিঞ্জর থাঁকিত % সেই পিঞ্জরে ধান ও 

গল খাইয়া! তাহাদিগকে জীবণ ধারণ করিতে হইত। 

কলে রান্ম খিলাপকারীগণ বন্দী হইবার অনদিনের | বাসীদিগকে অনেকে গম্ভীরবেদী প্রবল ও ভীরু" 

মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিতেন । বল! বাছল্য যে, বন্দী স্বতাৰ বলিয়া মনে করিয়া থকেন। পূর্ববব্তা হিন্দু- 

হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাঁদিগের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত ইতিহাসে উতৎকলীযদিগের শৌধা-বীধ্যের 

০০ ওপর 

পাপা স্পা সস শ। 

সম্পন্তি মরহাউ্াগণ বাজেদাগড করিয়া লইতেন এবং | অনেক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখ! গিয়াছে । অনেক্ষেধ। মতে 

উহার স্থলে আর একজল রাজশ্য আদায়কারী নিযুক্ত পঞ্চদশ বর্ষব্াপী ভীষণ অরাদদকতার ফলে উতকুল- 

করিয়। পাঠাইতেন। লুন ও পীড়নের চাপে, শ্রাম- | বাসীর ষে নৈতিক অবনত হইয়াছল, এবনও ইহার! 

সকল অরণ্যে পরিণত হহয়।ছিল, এবং দেশের ধনাঢ্য | তাহ! শোধরাইতে পারে নাই | 

র্যক্তিগণ সর্বদাই প্রাগভয়ে জীখন্ম্ত হুইয়। রহিতেন। উড়িষ্যার মারহাট্রা সামরিক শাসনকর্তী যে শালন- 

দেশবাসিগণ এহক্প নিশ্বমভাবে দর্বদাই পদদলিত | নীতি প্রচলন করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা ও 

হইয়া জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন । | নিশ্মতা ক্সনায় হদর়ঙগম করিলে এতদেশবাসিগণেকর 

দেশের নেতৃস্থানীম্স ব্যক্তিগণ তীহাদিগের নিজ নিজ তৎকালীন নৈতিক অবনতির কথ। আমর। সহজেই 

শামে এক-একটী গড় বা ছুর্গ বিশেষ নিন্দাণ করিগেন । | বুঝতে পারিব । যে কোনও দেশে এহবূপ অক্জাজকত। 

দূরে মারহাট্র। অশ্থসেনা! আদিতেছে শুনিতে পাইলেই | এবং অবিচার হইলে জংতীধ চবির উৎকলবাসীব মত 

দেশবাসিগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ বহুমূল্য হীন্ব ও অবনত হুইত। তাহাতে অন্মাত্র মন্দেহ নাই। 

শি 



৬৬ 

অরাঁদকতান্র গভীর ছারাপাতেও ধর্মপ্রাণ উড়িযা- 

বালীর নির্শল হৃদয় কোনও দিন চিরস্থায়ী ভাবে নৈতিক 
অবনতির পার্ষণতায় নিমগ্ন হয় নাই। যে দেশে 

প্রতাপরুদ্রের ন্যায় ধর্মপরা রণ আদর্শ রাজা ছিলেন ও 

যে দেশকে মহাপ্রহ অপুর্ব ধশ্বপ্রচারের কর্্মভূমি 

করিয়াছিলেন, রাপনৈতিক ঝঞ্চা দে দেশের 
অবনতি কখনও চিরস্থায়ী হুইতে পারে না। 

স্ততঃ উড়িষ্যাবাসীদিগের দৈনিক জীবনে আঙগিও 
আমর! ভক্তি, প্রীতি, সংস।হস ও সাধুহঠার শত শত 

দৃষ্টাস্ত দেখিতে পাই । মারহা্ট। শাসন-যুগে অরাদ্দকতার 
ছায়। দেশে ষে নৈতিক অবনতি আনয়ন করিয়াছিল, 
দ্বার! দেশের ধনাঢ/গণই অনেক পারমাণে হীন- 

স্বভাব হইয়াছিলেন; কিন্ত দেশের কৃষাণ, কর্মকার 

প্রভৃতি শ্রমশীবীদিগের বিশেষ কোনও অবনতি হয় 
নাই। তাহারা এখনও পর্বের ন্যায়, সরল উদ্বার- 

শ্বতাব ও সত্যভাষী রহিয়াছে । সাধারণ প্রজাকুলের 

মধ্যে এখনও যে নৈতিক বল দেখা যায়, তাহা 

দেশের কার্যে নিয়োজিত হইলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত 
হইতে পারে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার ভাগ্যদেবত। 

সুপ্রসন্ল হইলেন, ভারতবর্ষের গব্ণর জেনারেল লর্ড 

ওয়েলেস্লি বঙ্গ ও 5গঞাম প্রদেশে মারহ।্রার লুঠল- 
ভীতি নিবারণের জন্য উড়িষা| বিজয় করিতে কৃত- 

স্কল্প হইলেন এবং স্বল্পায়াসেই তাহার মনোরথ সিদ্ধ 

হই ল। ইংরাঙসৈনে;র আগমনে মারহাট্রাগণ উড়িষ্য। 
পরিত্যাগ করিলেন। 

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, উড়িয্যায় 

মারহট্রার শাসন-পদ্থতি দেখিয়া কেহ যেন অনুমান না 

করেন যে, মহাশাক্তশালী মারহাট্। জাতির শাসনপ্রথ। 

এই ভাবেরই ছিল। তাহাদের দেশে এবং সম্সিকটধর্তী 

বিজিত দেশে তাহাদের শাসনশৃঙ্খল। স্থনিখন্ধ ও 

নুনিয়ন্ত্রত ছিল। কিন্ত পাণিপথ যুদ্ধের পর মারহা। 

আতর মেকদণ্ড চূর্ণ হইয়াছিল এবং আত্মকলহ ও 
গৃহবিবাদে, মা+হাট্রা ইতিহাস কলক্কিত হইয়াছিল । 

মহাবার শিবাদী বা বাজীপাও আবু জন্মগ্রহণ করেন 

নাই । নৈতিক-মেরুদণ্ডহীন বিশৃঙ্খল মারহা্া-শাসনা, 
অধানস্থ কম্মচার]গণের অবনতি এবং স্ুদুরস্থিত সামরিক 

শাসনকর্তাদের স্ব্েচ্ছাচারিত। দমন করিতে পাত্রে 

নাই। একটা জাতি পতনোন্ুখ হইলে ষে' সব পোষ 
ঘটে, পতনোন্ুখ মারহাট্র! জাতিরও তাহাই ঘটিবে-_ 
ইহাতে আর আশ্চধ্য ক? যেস্বাধীনশতাপ্রিয় শৌধ্য- 
শানী মারহাট্রাজাতি ভারতে এক বিরাট হিন্দুস!আাঞ্য 
গঠনের উন্মাদনায় বলদৃপ্ত মোগলসাম্রাজ্যের ধবংস- 
সাধন করিয়াছিল, পতন সময়ে নেতৃহীন সেই জাতিই 

তন্ববোধিনী পত্রিকা ২১ কলা, ৪থ ভাগ 

থে অর্থপ্রিক় লুঠনকারী বর্গাব দল গঠন করিয়৷ অমানুষিক 
অত্যাচারে ভাবতবাসীর ভীতির সঞ্চর করিয়াছিল__ 
ই] কালের অমোথ বিধান। এই সৰ অত্যাঠার- 
কাহিনীর মধ্যেও তাহাদের উদারতা, ধন্মপ্রিয়ত! ও 
দাঁনশীলতার দৃষ্ট।স্তের অভাব নাই। উতৎকলের অনেক 
মঠ ও দেবমন্দির এবং প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবা-পুঙ্গার 
জন্য মারহাউ্টা-শাসনকর্ত/দের প্রদত্ত জারগীর ও বৃত্তি 
আজিও বিদ্যমাণ বহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে প্রসার 
মঙ্গলের জন্য বাধ পারবা ও দেখমন্দিরের, ভগ্রাবশেষ 
পড়িয়া! আছে । 

বিশেষ, বিপিত জাতিকে নিপীড়ন কর! এবং তাহা- 
দের জাতীনন চরি'রর বিমপিন ও হীনপ্রঙ কর! সভ্যতা- 
ভিমাণী জাতির মধ্যে আজও প্রচপিত আছে। নব- 
বলদৃপ্ত স্থসভ্য জাপানের কোরিয়।-শাসন প্রণালী কি 
লু্ঠনকারী ৰগী অপেক্ষাও ভয়াবহ নহে? আঁফ্রিকাদেশে 
বেণজিয়ান জাতির কঙ্গোশাসন-প্রথা কি বগা অপেক্ষা) 
হাদসসতীনগার পরিচায়ক নহে? আমেরিকার. আদিম 
আধবাসা ও নিগ্রোঞ্াতির উপর খ্বাধীনঠা প্রিয় বাঁর- 
ত্বাাভমানী। মাকণ জাত অত্যাচার ক বগীর অপেক্। 
ভয় পহে? সুতগাং মারহাউ্র। জাতির পতনসময়ে 
যে পুনাপ্রন্নতা, অত্যাচার ও বিজিত লাতির পিশ্পোষণ 
দেখা যায়, তাহ। আধুনিক অন্যান্য জাতির ইতিহাসে 
বিল নহে) এবং তাহার দ্বারা কোনও তির চএ- 
ত্রের বিচার কর চলে না। 

“নীরব ভগ্ন” সম্প্রদায়। 
( শাক ভাজ্্রনাথ ঠাকুর) 

ইটালি যাহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা বোধ হয়, 
তথাকার “ই/াপস্ট” সম্ন)াসী সম্প্রদায় এবং তাহাদের 
আমরণ নাঁগবতা সাধন সম্বন্ধে কিছু সংবাদ রাখেন 
কিন্তু খুব অপ্প লোকেই জানেন যে, ফ্রান্সে এক ভগ্মী- 

লা। অনেক পুর'ব মানুষ ইহা শুনিয়। হয় তে আবি- 
(শ্বাসের হাস হাসবেন, [কস্ত হখা খাট সত্য। বিয়ারিটজ 
নামক স্থানের শটে হহাদ্দের একটী মঠ আছে। 
সেই মঠে হুহার! স্বেচ্ছায় নীরবতা। সাধনে ব্রভী হন। 
নিন কারাবাস গুরু৩র অপরাধের শান্তি বলিয়৷ গণ) 
হয়; (কিন্তু আশ্চধ্য ! এক দপ স্ত্রীলোক,__তাদের মধে) 
আধক)ংশ ভদ্রমহিলা, পৃথবীক সমস্ত ভ্যাগ কারহ। 
দেহকে পীড়ন ঝরেন, একটী ছোট ঘরে ঝাস করেন 
এবং ভগবত্প্রদত্ত বাকশক্তির মহান অধিকার ইচ্ছ।- 
পূর্বক সত্যসত্যই দূরে পরিত্যাগ করেন। আমর! ূ 



ধাহা। 'অতাশ্ত কণ্ঠকর বোধ কপি, 

স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন--তাহার। শ্বেচ্ছায় বধির ও মুক 

হন। বধির, কারণ তাদের সঙ্গে কপ! ধলিবার কেহ 

থাঁকে না; এবং মুক, কারণ কথ! কহিবার জন্য তাদের 

মুখ খোণ। নিধিদ্ধ। যতদূর গানা যায়, সমস্ত পৃথিবীতে 

স্রীলোকের স্বেচ্ছা আমরণ নীরবতা সাধনের ত্রত গ্রহণ 

করিবার গন্য এই একটা মাত্র মঠ আছে। 

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাবীর প্রারস্ত ভাগে এই বিচিজ্ 

সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এই মঠের মধ্যে চল্লিশ- 

পঞ্চাশটা মাহলাকে সর্বদাই থাকিতে দেখা। গিয়াছে-_ 

তারা মঠ ছাড়িয়া কোথাও ধান না, পরম্পরের সহিত 

কখনও বাক্যালাপ করেন না, প্রার্থনার সময় ব্যতীত 

অথবা কাজের সময় প্রয়োজন না হইলে কখনও চক্ষু 

উর্ধে উত্তোলিত করেন না, বাগানে নীকব পদক্ষেপে 

ভ্রমণ করেন। মুখের উপর লঙ্ব! কৃষ্ণবর্ণ অবগুঠন 

ফেলিয়া রাখেন, যাহাতে তাহারাও কাহাকে দেখিতে না 

পান এবং অপর হও তাহাদিগকে দেখিতে না পায়। 

এই প্রকার জীবন্ত অবস্থায় তার মঠের গির্জায় 

অবনত মস্তকে এবং বক্ষের উপরে ছুইটা হাত উপর্ধ্যপবি 

রাখিয়। যাইতে থাকেন । তাহার! এই প্রকারে সং সারের 

প্রলোভন হইতে রক্ষা! পাহবার আশায় বৎসরের পর 

বৎসর গির্জ। হইতে 190900০75, এবং তথ। হহতে 

বাসগুহায় নীরবে গন্তীরভাবে নিত্য যাতায়াত কগেন-__ 

বাহিরের মুক্ত সুনীল গগনের প্রতি তাকাহতেও থেন 

তার। ভয় পান। 

ফটক ত্হতে বালির একট রাস্ত। চ.'লয়াছে, তার 

ছুই ধারে উচু কৃষ্ণনর্ণ পাইন বৃক্ষের সারি চলিয়াছে এবং 

নাগফণির বেড়া চলিয়াছে, যাহাতে কেহ কোনমতে 

নিকটে আপি! উঁকি ঝুঁকি মারিতে ন! পারে । “ভমী”- 

গণ নিজ নিজ কার্ধে/ ব্যাপূত থাকেন, কে আসিল বা কে 

গেল, দে দিকে কোন ভ্রক্ষেপও করেন না। তাদের 

নঃশকে কৃত সমস্ত কাজের উপর যেন দুঃখের একট। 

আবেষ্টন পড়িয়। থাকে । বোধ হয়, তারা যখন গাছের 

পাতা কাটা প্রভৃতির মত বাহিরের কোন কাজে পিগু 

থাকেন, তখনই স্গ্যকিরণে বাহির হইয়৷ পাখীদের কল- 

কঠের গান শুনয়। প্রাণটাকে একটু জুডাইতে 

পারেন। 

স্বভাবতই, কোন নীরবভণ্ী কোন অতিথিকে মঠাদি 

দেখা, বেড়াহতত পারেন না; আগন্তক কাহারও 

সঙ্গে থ। 1 গু: 5৭ সপকাধ ; অপরিচিত কোন ভাবার 

স্ীহবদের কাহা]কে ও পুতি কর তীহীব পক্ষে অপমান- 

জনক | কা.এহ্ হষ্ঠা্দের মঠের নিকটে আর একটী যে 

বৃহং মঠ আছে, যেখানে স্ন্দর ুচীশিল্পের কার্য হয়, 
্ 

“নীরব ভমী” সম্প্রদায় 

নিজ তাহাই 

৬৭ 

সেই মঠ হইতে হুইটা নী” আসিয়া পথপ্রদর্শকের কাজ 
করেন। এই নীরবতার সমাধিমন্দিরে প্রতি পদক্ষেপে 

দেয়ালে লিখিত এক-একটা প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। 
মঠের ভিতবেই একটী প্রার্থনামন্দির আছে-_খুৰ 

সাদাসিদা, সম্পূর্ণ অলগ্কারবিহীন। কিন্তু উহারই মধ্েঃ 

দেখা যায় যে, মঠের ভান দিকে একটী ক্ষুদ্র গৃহ শুন 

ক্যালিকে! পর্দার দ্বারা সমাবৃত। এই গৃছে “নীরব ভগ্মী*- 

গণ নিগ্গের| প্রীর্থন। করেন। কি শীত, কি খ্রীক্ম, 

সকল খতুতেই ভোর সাড়ে চারিউার সময় তাহাদের 

নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দেওয়। হয় এবং তাহারা ৪॥ ঘটিক! 

হইতে ৭॥ ঘটিক] পর্য্যন্ত সেই গৃহে মাল। জপ করেন। 
পরে আরও ছই খণ্ট। ধরিয়। তাহারা নীরবে প্রাথনা 

পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন | রাষিয়াতে প্বলমো” নামে 

এক স্ুপ্রসিদ্ধ “বিহার” ছিল ॥ সেখানে প্রতিদিন মধ্য- 

রাত্রে এইভাবে প্রার্থনার জন্য দন্যাসীর্দিগের নিদ্রাভঙ্গ 

করা হহত। তাহার! গ্রীকপন্থী বলিয়া প্রর্থনা উচ্চৈ:- 

স্বরে গান করিভেন, কিন্তু রোমান ক্যাথলিকপন্থী এই 

নীরবপন্থী অদ্ভুত সম্প্রদায় নিজেদের প্রার্থনামন্দিরেও 

নীরব ! 

এই নীরবশুগ্বীগণ প্রতিদিন “কর্রীমাতাশ্র নিকট 

হইতে যথাকর্তব্যের আদেশ প্রপ্ত হন। তিনি ইঞ্কা- 

দিগকে নামের পরিবর্তে সংখা। দ্বারা নির্দেশ করেন। 

এ আদেশ ব্যতীত তাহারা অন্য কোন বিষয়ে প্রশ্ন কর। 

অনাবশ্যক বিবেচন। করেন । কিন্তু যদ কাধ্যহথতরে 

কোন প্রশ্ন করা নিতান্তই আবশাক হয়, তাহা হইলে 

একটা প্রশ্ন করিতে পারেন এবং তাহার একটী উত্তরও 

গ্রহণ করিতে পারেন-_-ইহার অধিক নয় । কথোপকথন 

সব্বতোভাবে নিষিদ্ধ । 

মঠে শিক্ষানবিস হিসাবে তাহাধিগকে ছুই বৎসর 

থাকিতে হয়। তাহার পর ধিনি ইচ্ছা করিবেন, তিনি 

এই ব্রত গ্রহণ করিতে পারিবেন । ব্র€গ্রাহণের পর 

কেহই মঠের সীম। অতিক্রম করেন না, এমন কি মৃত্য 

তেও নয় । মঠের সীমার ভিতরেই একটী*সমাধিশ্থান 

আছে--£সবানে বালুকার নিয়ে মৃতব্ক্তিকে সমাহিত 

এ শওস ৮০ আতা আত হ 

| করা হয় এ1ং কঠকগুপি শামুক ঝিনুকের দ্বারা সেই 

কবর চিহ্ৃত কর। হয়। যাহ।রা জীবিত থাকেন, 

হারাই মাটি খুঁড়িগ। কবর প্রস্তত করেন, শবদেভ 

ধীরে ধীরে তুশিয়। শুভ্র বস্ত্রে মাবৃত করেন এদং সেই 
গর্বে নামাইয়া দেন; সকলে মিলিয়! বালুক। ছারা সেই 

গর্তটা পূর্ণ করেন এবং সেইখানে বালুকাঁর একট৷ স্তুপ 

কবেন। একমাঁজ সাগরকুলে পাধ বাধুক-বিন্বুকই পেই 

কবরকে সমলন্কৃত করে; একটাও ফুল দেওয়া হয় না, 

বা কোন প্রস্তরফলকের দ্বারাও উহা চিত করা হয় 



৬৮ -. তন্তুবোধিনী পত্রিকা ৬ বাগ 
না। এ প্রকার মর্মম্প্শী সমাধিব্যবস্থ। অপর কোন মঠের সীমার ভিতরেই ছিটেবেড়া ও তৃণাচ্ছার্দিত 

ূ 
| 

গানে আছে বিয়া শোনা যায় না। একটা ঘর আছে--তাহাই এই সম্প্রৰায়ের সংস্থাপিত 

মঠের দরজা খুলিয়াই 166060:/তে প্রবেশ করিতে | সর্বপ্রথম গিজ্জা ॥। ইহারই নিকটে প্র প্রকার আর 

হয়। ঘরটী এতই অন্ধকার যে প্রবেশ করিবার সমর | একটা গৃহ দেখা যাঁয়__ইহার কোনও দরঞ্জ। জানলা 

ভন্দে গ ছমছম করিতে থাকে । €ই ঘরে কোন রকম | নাই, কেবল সন্দুখস্থ দরজার শিরোদেশস্থ অদ্ধেকথানি 

পাক! মেজে নাই-_বালুকারাশি মাত । এই বালুকা- | একেবারে খোল1-তাহার ভিতর দিয়াই যেটুকু আলে! 

রাশিতে প! ডুবিয়। যায়) ঘরের ছুই দ্িকে কাঠের লম্বা! | প্রবেশ করে । সেই ঘরে একটী ছে।ট লোহার খাট, 

টেবিল ও বেঞ্চি আছে। প্রতোক স্ত্রীলোকের নিজ নিজ | একটা ছে'ট স্মানপাত্র, একটা বাক্সের উপরে একটী 

নির্দিষ্ট দেরাঁজ আছে; টেবিলের উপর একটী তোয়ালে | পানপাজ্র এবং একটী চৌকি । বর্তমান মঠ প্রস্তত হুই-. 

রাখা থাকে, তাঠাই টেবিলঢাকার কাজ করে; পেই সঙ্গে | বার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ন্ে ইহাই মঠরূপে ব্যবহৃত 

কাঠের চামচ কাটাও থাকে । হইত । বলা বাছুলা, এই ঘরের দরজ। দিয়! ভিম প্রবেশ 

ঘরটা অত্ান্ত শীতল, এমন কি বসম্ত কাঁলে, যখন | করিত এবং “খড়ের চাল" দিয়! বৃষ্টি প্রবেশ করিত। 

গোলাপফুল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, সে সময়েও ঘরটা | এখনকার মঠের ছাদ দিয়া আর জল পড়ে না এবং এক 

অত্যন্ত সযাতসেতে বোধ হয় । সেখানে আগুন জ্বালাই- ৷ গৃহ হইতে গ্ৃহাস্তরে প্রবেশের জন্য একটী ঢাক। পথ 

বার কোন ব্যবস্থ। নাই। বুঝাই যাইণ্চেছে, শীতকালে | আছে । অন্যদিকে যে কিছু বেশী স্থৃবিধা হইয়াছে তাহ! 

তশ্ীগণকে কি কষ্টই সহ্য করিতে তয় । টেবিলের | নয়। তাহাদের ঘরের প্রত্যেক কোণে “একমাত্র ঈশ্বর" 

উপর অল্প অল্প ব্যবধানে জলপুর্ণ নানা আকার ও বর্ণের ! লিখিত আছে- ঈশ্বরের জন্য দেহমনপ্রাণ সমস্ত বলি 

মাটির পানপাত্র সাজানো থাকে । তাহাদের আহারও ূ দেওয়াই হইল এই সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য। 

খুব সাদান্দা; কিন্তু তাহাদের আহারের সময় কেহ ইহাদের পোষাক সাদ ফানেলের নিশ্মিত। নুরদীর্ঘ 
উপস্থিত থাকিতে পারে না। এ অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে ূ ফানেলনির্দিত 21১01) গলা হইতে প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত 

এই ভগ্রীগণ নীরবে খাদা গ্রহণ করেন । এস্থলেও তাদের ! নামিয়া আসে। তহার। দড়ির প্রস্ততত একটা করিয়। 

কোন প্রকার অনুরাগ বা সহানুভূতি প্রকাঁশ কর! নিষিদ্ধ ! | কোঁমরধন্ধ পরেন, কিন্ত খালি পায়ে চলেন না, 580০ 

প্রতি শুক্রবার, কষ্টসহনের মাত্রা বাড়াইবার জন্য | পরেন। তাঁদের দেছের একদিকে এক বৃহৎ জপমাল! 

তগ্নীগণ হাটু গাঁড়িয়া আহার করেন! তাহা ব্যতীত | থাকে এবং বক্ষে উপরে তার! ধাতুনিশ্মিতত একটা ক্রুশ 

" কেভগ্র” যে কোন দিন যে কোন সময়ে ঘণ্ট। ঝাজাই- ধারণ করেন । মণ্তকে খুব আ'াটসাউ্ট। সাদ। কাপড়ের টুপি 

লেই গাঞ্চেক ভন্মী সেই ঘুুর্থে বে অবস্থায় থাকেন, ঠিক পরেন। সমস্তের উপরে একট! কৃষ্ণবর্ণের অৰগ্ুপ্ঠন 
সেই অবস্থায়ই থাকিতে হইবে । হয়তো! কাট! দ্বারা ; পরবেন, তাহা দ্বারা তাহাদের মুখ প্রায়ই সমস্তট। ঢাক! 

বিধিয়া আলু কেহ মুখে ফেলিতে যাইতেছেন, কেহ বা ূ পড়ে) এই অবগুঠনের পশ্চাৎ দিকে একটা বস্ত্র- 

পানপাত্র তুপিক্স। জলপানে উদাত হইয়াছেন-যিনি যে ূ থণ্ড-নিগ্মিত ক্রশ সেলাই করা আছে । যখন তাহার! 

অবস্থাতেই ঘণ্ট। শুনিবেন, তিনি কক্ত্রীভগ্বীর অধীনত। বাগানে যানঃ তখন বেঙ্গের ছাতার ষত প্রকাণ্ড খড়ের 

ও নিজের অনুতাপ প্রদর্শনের জন্য ঠিক সেই অবস্থাতেই | টুপি পরেন--এই ট্পি এত বড় যে, ইহার নিয়ে মানুষটা 

গ1কিবেন | পুনরায় ঘণ্ট। বাজিলে তবে তাহারা পুনরায় | অতি ক্ষুদ্রক!য় বোধ হয়। 

আহারে মগ্রুসর হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হন । এই প্রকার | ১৮১১ খৃষ্টাব্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন যে স্থানে তার 

অনীনন্ডাকেই তাহারা ঈশ্বণের নিকট আতয্মনপি মনে | প্রধান আডড। করিয়াছিলেন লেই স্থানের সংলগ্ন স্থানে 

করেন এবং ইহাকেই তাহারা সিদ্ধির অত্যুন্নত অবস্থ। এই সম্প্রদায় থাকেন বালয়। সম্ভবত মহারাণী [ওক্টোরিয়। 
মনে করেন । তাহাদের সন্ত্র হইতেছে "একমাত্র ঈশ্বর”। | খিয়।রিট্ক্ধে সাম্রান্তী ইউল্সিনীর সহিত অবস্থানকালে 

তাহাদের সর্বপ্রধান ক1:; হইল লীরব প্রার্থনা-__তাহাদের | এই মঠ একাধিকবার পরিদর্শন করিয়াছিলেন । 

নবীর খুব সাদাসিদ। খাপে)র ছ্বার। বঙ্ি'ত হয় । 'আমোদ- এখানকার সমস্তই এত নিস্তব্ধ যে, মনে হয় ষেন 

প্রুমাদ, এমন কি গ্রস্থপাঠ_-এ সমস্তেরই সম্পূর্ণ অভাব | পাখীরাও গান গাহিয়া এখানকার নিস্তন্ধতা। ভাঙ্গিতে 

বলিলেই হ্য়। কেহ অস্থস্থ হইলে তাহার! কর্্রীগাতাকে | সাহম করে না। বে সকল ভঙ্মী অতিথি ও আগন্ধক- 
বলতে পারেন, কিন্তু নিতান্ত অনুস্থ হইলেই চিকিৎমক | দিগকে পথ দেখান, তাহার! নিঞ্জেও ফুস্ ফুস্ করিয়! 

আনা হস্স। বল! বাছুলা, এই অনস্থায় তমীদের মধ্যে | কথ। বলেন এবং অভ্যাগতদ্দিগকেও সেই প্রকারে কথ। 

ভন্নারহ রক্তবীনতার প্রচুধ্যই দৃষ্ট হুয়। | কহিতে অনুরোধ করেন। 

» সাশিপাসাশি 



প্রাচ্য সঙ্গাতের বাণী ৬৯ 

চারাদকে ষ সমন্ত প্রবচন লিখিত আছে, সে তির 

একটীও হর্ষোদ্দীপ ক নয়, সেগুলির অধিকাংশ মুত্র কথা 

স্মরণ করাইয়। দেয়, অথবা বলিয়া দেয় য আমরা পাপী । 
মধ্যে 

এই 

আশ্চর্য্য এই যে, জ্ঞ/নোনত ইউরোপের 

আজও এইরূপ কু”ংক্কাবান্ধ ধন্মসম্প্রদায় আছে। 

সম্প্রদায় কাহাণতঙ্ কোন টপকারসাপনে অগ্রসর হন: 

না) কোন বোগীর সেবায় শিবত হন না? পাঁলপক- 

বাপিকার শিক্ষাণানে প্ররন্ত হন না? মদ্যপায়ী বা 

ুক্কত্ননিরতদিগের সংশোধনে সশীবদসমর্পণ করেন না। 

এই সকণ ঈশ্বরের [প্রয্নকাগাসাধাম পবৃন্ত হইবার পরি- 
বর্ডে দেহ ও মনাক শুকাইয়। ফাশয়। ইঠার! মনে করেন 

থে, ঠাহার। ঈএ্রবের প্রিয়কার্ধ্য নান করিতেছেন। * 

প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী। 
(বাণী দেবী) 

১।| সঙ্গীতের উন্নতিনাধনে সামক্রপসা আবশ্যক । 

বর্তমানে সকল বিষয়েই দলাধদলির একটা হাওয়া 

উঠিয়াছে দেখা যায়। এখন আমরা অধিকাংশ স্থলেই 

ধীরভাবে বিচার করা ছাড়িয়া দিয়া নিজের নিজের জেদ 

বজায় রাখিতেই অগ্রসর ইই বশিয়। মনে হয়। সঙ্গীতের 

গায় মধুর) ৫কোমণ ও শসাম্প্রদাগিক বিষয়ও এই দলা- 

মলির হাত হইতে রক্ষা! পার নাই। প্রাচীন ও নবীন, 

এই উভয়পন্থাদিগের কেহ কাহারও বক্তব্য ধীরভাবে 

শুনিয়। বিচার কাঝতে চান ব্লগ! মনে হয় ন1। প্রাণীন- 

প্থীরা যদি বলিলেন যে, সঙ্গীত যদি বশিতে হয় তো 

ঞরপদকেই বণিতে হয়, অমনি তহ্ুত্তরে নবীনপন্থীরা 

বলিলেন বে, ঞ্ুপর্দ তে! সঙ্গীতই নয়, উহা কতকপগুণি ! 

স্বরের ধেন-তেন-প্রকারেণ সংমিশ্রণ মাত্র ; 

বলিতে হয়, তবে টপ্লাই প্রপ্ত সঙ্গীত; কারণ উহ। 

ধারা শত শত লোকের মন বিুঞ্$ করা যাইতে পারে। 
এইরূপে বাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উনুখাক্ড়ার প্রাণ 

বায়__প্রাচীন ও নবীনপস্থী মহারথীদের মধ্যে মহাবিবাদ 

লাগির। যায়, মধ্য হইতে, এই সকল গোলমাল দেখিয়) 

কোন্ গ্রকার সঙ্গীন্ত চর্চা কর কর্তব্য, তদ্বিষয়ে জন- 

সাধারণ দিশাহারা হইয়। পড়ে । কিন্তু বাহারা যথার্থ । 

প্রাণের সহিত সঙ্গীত ভালবাসেন এবং চান যে, জন- 

সাণারণের। মধ্যে সঙ্গীতের প্রচার প্রসারিত হোক, 

ভাহ!দের কর্তব্য-_এই ছুর্দিনে কলহবিবাদ্দ পরিত্যাগ 

করিয়া সঙ্গীহাবষয়ক প্রকৃত তন্বদকল খুশ্জয়! বাহির 

করিয়া উভমপন্থীর মধ্যে সামঞ্দ্য সংস্থাপন করা, উহ্নয় 

পদ্থীর ভিতরে সাশ্্রদা্িকতার বৃদ্ধি হইতে ন। দেওয়!। 

* পিঃাসন ন মাগাজীন। ১৯ 

সঙ্গীত যদ্দি 

২। নবীন পন্থী । 

ভারতের নবানপন্থীদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান বলিতে 
গেলে প্রতীচা ভূখণ্ডের সঙ্গীতল্ঞ পণ্ডিতগণ । নবীনপন্থী- 
দিগের বিরক্িভাজন হইবার আশঙ্ক! সত্বেও, সতাকথ। 

বলিতে হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, অনেক ছুলেউ 
আমর! দেখি যে, তাহারা নান] কারণে প্রতীচ্য 

সঙ্গীতন্ঞদ্দিগেরই মতামত সকল বিভিন্ন ভাষার, বিচিন্ন 
আকারে ও বিটিন্ন পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া পুনঃ- 

| প্রকাশিত করেন | তাহারা এই প্রকারে ষেসকল 

| খারকর! যুক্তির অবতারণ। করেন, আমর! সলক্কেচে 

বলিতে বাধা হইতেছি যে, স্বভাবতই তাহার অনেক: 

গুলি আমার্দের শিকট বড়ই ভাসাভাপা বোধ হয়_- 

৷ তাহাদের সারবত্ব। খুবই অল্প বলিয়া অ'মাদের নিকট 

প্রতীরমান হয়। সম্প্রতি কয়েকজন প্রতীচ্য সঙগীতজ্ঞ 

| প্রাচা সঙ্গীতের সুমিষ্ট রস প্রানে উপলব্ধি করির! উহার 

| সপক্ষে লেখনী ধারণ করিতেছেন দেখ! যায়। সুতরাং 
| আশা হইতেছে, নবীনপন্থীগণও শীঘ্র এ সকল প্রতীচ) 

সঙ্গীতঙ্ছদিগকে অনুসরণ করিয়া আমাদের চিরস্তন 

| প্রাচ্য সগীতের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনে অগ্রদর হইবেন। 

| মন্মশ্রহণে অনুরাগ আবশাক । 

পাশ্চাত্য সঙ্গী তজ্ঞদিগের মধ্যে খুব অপ্পসংখ্যক ব্যক্ষিই 
সঙ্গীতবিবয়ক প্ররূত তত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হন। 

৷ তাঁহাদের অনেকেই গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া 

মুখস্থ বিদ্যার উপরেই নিজেদের রুতিত্ব দেখাইত্তে উদ্যত 

হন। যে ছইচারিঞ্ন প্রকৃত তত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 

হন, তাহাদের 9 মধ্যে কয়জনই বা প্রাচ্য সঙ্গীতের মন্মে 

। প্রবেশ করিবার চে! করেন ? সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি বে 
| কোন ললতকলা বল, তাহার মন্মে প্রবেশ করিতে 

গেলে সব্ব প্রথমে তাহার প্রতি একটা আস্তরিক গতীর 

অনুরাগ চাই । হৃদয়ের প্রকৃত অন্রাগ ব্যতীত কোন 

ললিতকলার মর্মগ্রহণ করা অসম্ভব । যে ললিতকলার 

| প্রতি যাহার যে পরিমাণে অন্থর।গ উপঞ্াত হইবে, তদন্- 

। পাতেই অনুরাগী ব্যক্তি সেই কলার মর্্কথা ধনিতে 

র 

আআ ৩০০১ ৫০০০ পর 

৩। 

পাবিৰেন । 

ভারতীয় সঙ্গীত ও শ্রতি। 

পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞপিগের মধ্যে প্রচ সঙ্গীতের অন্থ- 
রাগী ও তন্বানুসন্ধায়ীর সংখ্যা! কম হইবার কারণ এই যে. 
প্রক্কৃত প্রাচ্য সঙ্গীত বলিতে গেলে প্রশীচ্য ভৃখ্ডে 
অজ্ঞাত । পিয়ানোর বীধা ঠুন্ঠুনির ভিতর দিক ব। 

হারমোনিরমের বাধা স্থরের ভিতর দিয়। অসম্পূর্ণ শ্বর- 

পিপির সাহংয্যে প্রাচাসঙ্গীতের হুষ্ম ও সুমি ভাঁবণকল 

প্রকাশ কর! সম্ভবপর নগ্ন । ভারতীয় সঙ্গীতের মৃপ 
প্রণ বা বৈশিষ্ট্যই হইল খধিদের আবিষ্কত বিভিন্ন 

ূ 
| 



স্বরষধ্যবর্তী সুপ্র শ্রাতিসমূহ। সেইলকল সুস্- ও 'অতি 
হুশ শ্রুতি অবলগ্বনেই ভারতীয় সপীতের প্রাণ অভিব্যকত 
হইয়। উঠে। সুগাকের সিদ্ধকণ্ঠের ন্যায় কোনও যস্ত্রেই 

এ শ্রুতিসমূ নুচারুরূপে পরিস্ফট হয় না। বেছাল! 
গ্রন্ৃতি থে সকল যন্ত্রে স্বর হুইতে শ্বরাস্তরে নামিবার 

কালে অন্তঃম্বরসমূছে সহজে ও স্বাধীনভাবে ওঠ।-নাম। 

যায়, সেই গকল যঃক্্রই ভ্রাতিসমুচের কতকগুলিমাত্র 

প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়। কিন্ত পিয়ানে! প্রভৃতির 

ন্যায় বাধা সুরের কোনও বঙ্ত্রেই অন্তঃস্বরগুপি, সুতরাং 
শ্রতিনমুহও সম্যক প্রকাশ কর! অসস্তব | 

শ্রুতি বুবিবার জনা অনুরাগ চাই। 

এই সফল শ্রতি উপলব্ধি করিবার জন্য আন্তরিক 
অনুরাগ চাই 'এবং সেই সঙ্গে অভ্যন্ত কান চাই । শুনি- 

যাছি, পুজাপাদ দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে কয়েকজন 

নুপ্রসিদ্ধ গুণী জ্ঞানী বাক্তিকে দেশীয় সঙ্গীত গুনাইয়া- 

ছিলেন, তাহাদের কানে সেই সঙ্গীত “বংলী গান” 
বলির অনুভূত হইয়াছিল। এই দেদিন বিলাতে সঙ্গীত- 
সম্বন্ধীয় এক আস্তর্জাতিক সভার অধিবেশন হুইয়াছিল। 

সেই অধিবেশনে কয়েকজন বক্ধ। ভারতীয় সঙ্গীতকে 

অক্সনবদনে কতকগুণি স্থরের অবথামিশ্রণ বা 30101019 

. 9£590208 বলিয়! উল্লেখ করিলেন ।* ইহাতে তাহা- 
নেরই ভারতীয় সঙ্গীতে অনভিজ্ঞতা এবং প্রাণের সন্কীর্ণত। 

প্রকাশ পাইম্বাছে মাত্র। আমরাও যখন সর্বপ্রথম 

বিদেশী গান শুনিয়াছিলাঁম, তখন তাহার তার-ম্বরের 

“কু'ধৰনি আমাদের কানে বড়ই কর্কশ লাগিয়াছিল । 
ক্রমে অন্গরাগভরে শুনিতে শুনিতে উহারও মাধুর্ধ্য উপ- 
লব্ষি করিতে শিখিলাম। সেইরপ আমর নিশ্চয়লহ- 

কারে বলিতে প।রি যে, পাশ্চাত্য-সঙ্গীতজে রাও মনোযোগ 

সহকারে অনুরাগভরে প্রাচা সঙ্গীত শুনিতে খাকিপে 

উহার ভিতরকার তত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং 

শর্তির মহিমা বুঝিতে পারিবেন । ভারতে পাশ্চত্য- 

দিগের প্রথম আবির্ভাবকালে তাহার! এদেশের সাহিত্য, 

দর্শন, ভাঙ্বর্ষ প্রভৃতি কোন-কিছুরই ভিতরে ভাল কিছুই 
দেখিতে পান নাই--সমন্তই বর্বরোচিত বলিয়৷ মিরদেশ 

করিতে দ্বিধা করেন নাই । কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সকল 
বিষয় অগ্্রগঞ্তরে আলোচনা করিবার ফলে এখন 

ভাহার। শ্রপকলের প্রশংদ। শতমুখে ধ্বনিত করেন। 

* সংবাদপত্রে ( 88051091 €)0011)10171--1925 বা ৩৪] 
71926 09 [7191018 1926'র 15১৪০০র ভিতয়ে ) দেখিলাম যে, 

জর্মাণীতে এক ব্যক্তি এক পিয়ানে! নির্নাণ করিয়াছেন । তাহাতে 
শুতিসমূহ নাকি প্রকাশ করা বায়। আমাধের কিন্ত ইহ! বিশ্বাস 
হয় ন|। সেই পিয়ানোতে- নাকি কোন গীত দ্বরনন্বদ্ধ ব11)8107710- 

11150. করিয়! বাজান হইয়!ছিল। প্রোভ্বর্গ ভাবির [ছিলেন যে, 
বাদক বুঝি ইচ্ছা। করিয়াই তুল বাঙ্গাইয়াছিলেন। 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 

রত 

ূ 

২১ কৃ, ৪ ভাগ 

এঙদিন পরে বখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতের! অন্গরাগ- 

ভরে ভারতীর সঙ্গীত আলোচন। করিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছেন, তখন আমর! বিশ্বাস করি যে, অনতিবিলদ্ষে 

ভারতীয় সঙ্গীত তাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। 
এখনও সঙ্গীত-সন্বন্ধীয় পাশ্চাতা্রস্থসমূহে ভারতীয় সঙ্গী- 
তের কথ স্থান তো৷ পারই ন1) যদি বা এককোণে একটু 
স্থান পার, তবে তাহাকে হইচার কথায় নিতান্ত “আদিম- 
তম” অর্থাৎ বর্ধর অসভ্যদিগের উপযুক্ত গান বলিয়। 

(ছাড়িয়! দেওর়! হুয়, ইহাতে এ সকল শ্রোতা ও গ্রন্থকার 
প্রভৃতিরই ভারতীয় সঙ্গীতে অনভিজ্ঞত। এবং প্রাণের 
সক্কীর্ণতা প্রকাশ পায় মাত্র । ছঃখের বিষয়, অনেক 

সুশিক্ষিত ভারতবাসনীও নিজেদের দেশের সঙ্গীতের প্রকৃত 
ধারার দিকে লক্ষ্য ন। রাখিয়া! এবং পিভৃপিতামহাগত 

শিক্ষার মূল প্রাণ উপলব্ধি করিতে ন৷ পারিয়৷ কেবল 
কতকগুল ভাপা-ভানা জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়। 

প্রাচাসঙগীতে অনভিজ্ঞ পাশ্চাতাগ্রস্থকারদিগেরই উক্তির 

প্রতিধ্বনি করেন দেখ যায়। 

সঙ্গীজেজ প্রাণ অসাম্প্রদায়িক | 

ভগবান সঙ্গীতের সাব মানবমাত্রেরই অন্তরে নিহিত 

করিয়! দিয়াছেন। তাই কোথাক্ন সুমের, আর কোথায় 

কুমেরু, সকল স্থানেই দেখা যায় যে, লোকেরা গান গাইয়। 

অন্তরে আনন্দন্বরূপের আভাসলাভে আনন্দে বিভোর 

হইয়। যায়। , কিন্ত একই সুর্যের কিরণধার1 যেমন খ্রীক্ষ- 
প্রধান ও শীতপ্রধান দ্নেশে বিভিন্ন আকারে ও শক্তিতে 

প্রকাশ পার, সেইরূপ একই সঙ্গীতের প্রাণ বিভিন্ন দেশে 

বিভিন্ন মানবষগ্ুলীর মধ্যে বিভিল্ন আকারে অভিব্যক্ত 

হুইয়! উঠে । দেশ ও জাতিবিশেষে সঙ্গীত বিভিন্ন আকারে 
অ(ভিব্যর্জহইলেও উহ্ার মৃলগ্রাণ হইল অসাম্প্রদায়িক-. 

সর্ধবিধ সন্ধীর্তার অতীত। সঙ্গীতের মুলপ্রাণে দেশ- 
কাল-অবস্থাতভেদে কোন প্রভেদ আছে কি ন। সন্দেহ। 

প্রাচযসঙ্গীত ও রাগরাগিণী । | 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মধ্যে এই প্রকার প্রডেদ 
ব৷ বিভিন্ন আকারের অভিব্যক্তির কারণ কি? আমর! 

দেখিতে পাই, গ্রাচ/সদ্লীত প্রধানতঃ 756109) বা রাগ- 
রাগিণীর ভিতর দিয়! আম্মপ্রকাশ করে? পাশ্চাত্য" 
সঙ্গীত প্রধানতঃ 1১900770105 বা শ্বরসন্বাদের ভিতর দির 

আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে প্রাচ্য ৪ প্রতীচ্য সঙ্গীতের 

বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করিবার কারণ কি ? বাহার! 

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এবং ভারতের ইতিহাসের ধারার প্রতি 
মনোযোগ ধিয়াছেন, তাহাদের নিকট এই প্রভেদের 

কারণ সহজেই উপলব্ধ হইবে । আলোচনার ফলে 
আমর! বুঝিয়াছি এই যে, প্রাচ্যন্তায়তের অন্তনিষ্ঠ ভাৰ 
এবং পাশ্চাত্যদিগের বহিনিষ্ঠ ভাবই এই প্রভেদের প্রধান 
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কারণ। ভারতের ' উঞ্প্রধান ভাব, ভারতের মাটির 

উর্বরতা, ভারতের মলয় বায়ু; শত শত নদীনিঝ'রিণীর 

 কুধুক্লু গান, গ্রভাতে ও সন্ধায় সু্যচন্ত্রের উদয়ান্তের 

সঙ্গে শতবিধ বিহগের শতবিধ কগতান, এ সমস্তই 

ভারবানীকে ভগবৎবিধানে সেই আদিমকাপ অবধি 

অন্তনিষ্ঠ করিণ! তুলিবার জন্য উঠির। পড়িয়া লাখিযাছে। 
ইহারহ ফলে ভারতবামীর জীবনের সকল বিভাগেরই 

ভিতর দিয়া, দর্শন, সাহিতা, বিজ্ঞানঃ লপিতকল! 

প্রভৃতি সকল বিষয়েরই ভিতর দিয়। পরমাম্মার সঙ্গে 

আঞ্মার গ্রত্যক্ষ যোগের ভাব যেন ফুটিয়। উঠিতে চায়। 

ইছারই ফণে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের অনেক অংশ 

বিলুপ্ত হইক! গেশেও বেদ। উপপিষদ, মহা ভারত, 

রামা॥ণ, তন্ত্র, পুরাণ প্রস্থৃতি ধর্মনাহিত্য ভারতথামীর 

অগ্তরে একাধিপত্য স্বপন করির। আছে বণিলে অত্যুক্জি 

হুহবে ন।। এই কারণে ভারতে সপ্তৰ বগ্ধ ভাবের অস- 

ভ/বনা থাকিলেও নিঃমঙ্গ ভাবেগই প্রাধান্য দেখ। 

যাঁয়। এই কারণেই যে রাগরাগণার আকারে সঙ্গীত 

নিঃসঙ্গ অবস্থায় সুচারুরূপে গাইতে পাগ যায়, সেহ 

আকাগই এধেশে সন্যক প্রদার লাত কগিরাছে। বৈধিক 

থষ প্রাণের সরল ভাযার বালয়াছেন যে, এহ আকাপে 

যে তেঞ্োমর অনৃতময় পুরুষ, এহ আত্মাতে যে তৈগ্গোময় 

অমৃতমযর় পয, তাহাকে আনিয়াই সাথক মৃত্যুকে | 

অতিক্রম করেন । প্রত প্রাচ)স্থ্ীতে খষির এই কথাহ 

তানপয় সংযেগে ধ্বানত হহ্তে চায় । 

পাশ্চতানঙ্গীত ও খরসন্থাদ। 

ইহার বিপরীতে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের শীত প্রধান ভাব, 

তথাকার ভুঁমর উব্বধত(৭ম্পাদনের জন্য কঠোর পার" 

এমের প্রপ্োন, বসরের আধকাংশ সময়ে শাঙবাযু 

বহমান হহবার কারণে গৃহ মধ্য বঙ্ধ থাকার আবশ্যকত। 

আঁধকাংশ সময়ে হুর্য/চন্দ্রের উদয়ান্ত দেখিতে না পাওয়া, 

বিহগগীতের অভাব, এ সমস্তই ভগবখবধানে পাশ্।ঠ 

জগতে সভ/তার আবিভাৰ অবধি পাশ্চত্যবামীকে 

বহনিষ্ঠ কারবার, জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। কাঞাছে) 

গাশ্চাত্যবানীর প্রাণ অধিকাংশ সমস়্ে বাহিরে ছুটি 

(গিয়। সকলের সঙ্গে মিলিতভাবে আমোদএমোদে নও 

থাকিতে চায়। হুহারহ ফলে, পাশ্চাত)দগেস জীবনের 

সকল বিভাগেরই ভিত দিযা। পরমাস্মার সঙ্গে মাণ- 

বাস্মার যোগের পরিধর্তে জননাধারণের পরস্পরের 

যৌগের কথাই ফুটিয়। উঠিতে চায়। প্রাচভারতে ভগবৎ" 

প্রীতি কেন্দ্র এবং মানব প্রীতি পরিধিদ্নপে গৃহীত হয়। 

পাঁশাত্যদেশে লোকে মানবপ্রীতিকে কেন্ত্র কিয়! ভগবৎ- 

গ্রীতিতে উঠিতে চায় । ইহাঁরই ফলে.দেখানে অন্যান) 

বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞানই জনসাধারণের অন্তর সমধিক 

প্রাচ্য সঙ্গীতের ৰাণী ৭৩ 
"পা উহার পারার হই 

অধিকার করিয়! আছে। দেখানে নিঃসঙ্গ ভাবের অসভ্ভাব, 

না থাকিলেও সঙ্ঘবন্ধ ভাবেরই প্রাধান্য দেখ! যায়। 

এবং পেই কারণেই যে স্বরসম্থাদ বা হার্মনির আকারে 
সঙ্গীত সঙ্ববদ্ধ অবস্থায় গাইতে পারা যাঁয়, সেই শ্বর- 

স্ধাদের আকারই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রদার লাত করি 
যাছে। রী 

ভারতীয় সঙ্গীতে স্বাধীনতা । 

ভগবান প্রাচ্য সঙ্গীতের যুল কেন্দ্র বলিয়া, অন্তনিষ্ঠ 
ভাব উহার মূল প্রাণ বণিয়া, প্র।চযদঙ্গীত ভগবানের এই 
মুক্ত প্রকূতির সঙ্গে 'এবং ভগবন্িছিত মানবান্মরর বিচিত্র 

কর্ম ও ভাবের সঙ্গে ছণে ছন্দে নৃত্য করিবার অধিকার 

রাখে। প্রাচ্যবানী যখন মুঞ্ক গগনের প্রতি চক্ষু উত্তে।লন 

করে এবং অগণিত গ্র€-তারকার। অনংখ্য উত্জ নক্ষর- 

পুণের ছন্দে ছন্দে উদয়ান্ত দর্শন করে; যখন সে কনক- 

তপনকে মহাসাগরের কুক্ষিভেদ করিয়! অরুণাচল হইতে 

উদ্দিত হইতে এবং সঞ্ধাাাক(লে সকলের অজানত নীরবে 

পুরবা রাগিণী গাইঠে গাইতে অস্তাচলে অন্তমিত হইতে 
দেখে ? যখন সে ছয় খতুকে ভগবানের আদেশে নিয়মিত- 

রূপে মানবের মঙ্গলসাধনে নিরত দেখে, তখন তাহ।র 

হুদয় কি একঘেয়ে কোন একাট মরে বা তালে আবন্ধ 

থাকিতে পারে? তখন তাহার দয় সঙ্গীতের শতবিধ 

বর্ণে উদ্ভাদিত হইয়া উঠে, শতবিধ গন্ধে ভরিয়! যায় এবং 

শতবিধ ছন্দে নৃত্য করিতে থাকে । এই কারণেই 
ভারতের সঙ্গীতে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিী ও তাহাদেরই 

বিভিন্ন সংনিশ্রণে উৎপন্ন শতবিধ স্থুর এবং শতবিধ 

তালদৃষ্ট হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাগ, প্রাচ/নঙ্গীতের 

এই ভাবটি প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতে পারিলে, 

এই শতবিধ সুর ও তাণেই গামরা সঙ্গীতের বন্ধ:নর 

পরিবর্তে, প্রকৃত মুক্তিই দেখিতে পাইব। এই মুক্তি 

উচ্ছ অবলত। নয়, উদ্দাম মুক্তি নয়। যে বন্ধন সঙ্কীর্ণতার 

গণ্ডী আনয়ন করে, সেই সর্ধাঙ্গীন বঙ্ধানকে পরিহার 
করিতে চাঠিলেও, এই মুক্তি যখাধথ বদ্ধনকে পরি ঠাগ 

করিতে চায় ন|। ইহ! সব্বঠোবন্ধন ও উদ্দাম মুক্তি 

উভয়ের মধ্যবস্তী নামঞ্জদ্যর পথে থাকিয়! সঙ্গীতের নিতা- 

নৰ রসধারা বিকপিত করিবার অধিকার চায় ও র/খে। 
এই প্রকার মুকিই ভারতীয় সঙ্গীতকে স্বাধীনতার বিনন 

আবরণে আবৃত করির। রাখিগাছে । এই প্রকার সাদ- 

গ্রস্োর উপর চলিতেন ।বশিয়াই এদেশে সঙ্গী তখধিগণ 

প্রয়োজনমত নৃতন নুতন বিধিবিধান প্রণয়নে পশ্চাংপদ 

হুইতেন না । 

বিধিনিষেধের সঙ্গতি । 

রবিশশী গ্রহতার! যে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে 

নিত্য নবখহু, নিত্য নব পুসপত্রের জন্মদান করিয়) 



২১ ক, ৪র্ঘ ভাগ 

নিজ নি কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই ছন্দের সঙ্গে 

প্রাচাসঙ্গীতের রাগরাগিণী এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ 

থাকিবার কারণে, খবির! ধ্যানস্থ দৃষ্টিতে যে রাগ- 
রাগিণীকে যে সময়ে যে অবস্থায় গীত হইবার উপযুক্ত 
বলিয়া বিধি দিয়াছেন, সেই সময়ে ও সেই অবস্থায় 

সেই' রাগ-রাগিণী গান করাই বিহিত, এবং বিরুদ্ধ রাগ- 

রাগিণী গান করা অবিচ্িত বলিয়! প্রাচযসঙ্গীতনায়কের। 

মনে করেন। ইহার প্রকৃত মণ্্ ও উপযোগিত। পরীক্ষা! | নিজেরাও বুঝিতে পারেন না, অপরকে ও 

স্গীতজ নিদিষ্ট সময়ে জালে গাইবার বিষয় লইয়া 
এক আখটুকু উপহাস করিতেও বিরত হন নাই। 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞের৷ নিজেদের শিক্ষাদীক্ষ! ও অভি- 

রুচিমত তথাকথিত প্রাচ্য সঙ্গীতের ছই-চারিটী তান" 
মাত্র স্বরলিপির সাহায্যে নিজ নিন গ্রন্থে প্রকাশ করিয়! 

তাহাকেই প্রকৃত প্রাচ্য সঙ্গীতের আদর্শরূপে দাড় 
করাইতে চান। কাছেই তাহারা এপ্রকার বিধিনিষেধ 

বুধাইতে 

করিবার জন্য আমাদিগকে বেশী দুরে যাইতে হইবে না। 1 অসমর্থ হন। তাহার! ভুপিরা যান যে, বিশুদ্ধ ভারতীয় 

প্রভাতে হুর্ষ্যোদয়ের সময়ে যদি পুরবী রাগিণী গীত হয়, সঙ্গীত পাশ্চাত্য ঢঙে কাটাহ্থীট। আকারে অন্থব।দ 

অথব৷ পূরবী রাঁগিণ ও চৌতালের সাহায্যে যর্দি আমা- ৰ করিয়া সর্বতোভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। যথা- 

দের চঞ্চল ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যায়; আর | 
ভৈরে। রাগের দ্বারা বদি সন্ধ্যার ভাব, অথব! ভৈরবী 
রাগিণী ও ঠুংরী বা খেমটা তাঁলের সাহায্যে হঃখের 
মর্মভেদি আকুলতা ব্যক্ত করিতে বাওয়। যায়, তবেই, 

খাষদের বিধিনিষেধের সঙ্গতি উপলব্ধ হইবে ।* সমাজ 
রক্ষ] করিতে গেলে, ব্যক্তিগত শ্বার্থে আঘাত করে বলিয়। 

চৌধ্যবৃত্তিকে যেমন শাস্তিযোগ্য বলিয়া! স্থির করিতে 

হইয়াছে, সেইরূপ সঙ্গীতেরও প্রকৃতি সুরক্ষিত করিবার 

জন্যই খধির। দেশকালঅবস্থাবিশেষে যথাদঙ্গত বিধি- 

নিষেধের বন্ধন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । এইক্প 
বিধিনিষেধের বিধান দিয়াছেন বলিয়াই যে খাষিরা 

গায়কদিগের স্বংধীনতার হস্তপদ সম্পূর্ণ বাধিয়! দিয়াছেন 
তাহা নহে) তাহারা প্রয়োজনমত রঙগভূমিতে বা রাজ. 

সভ। প্রসৃতি স্থলে রাত্রাক্ঞ! 

কালবিচ।রে সকল রাগ-রাগিণীই গাইবার বিধান দিয়! 

শ্বাধীনতার মধ্যাদা অক্ষুঞ্ রাখিয়াছেন | স্বাধীনভাবে 

গাইবার অনুকূল অনেক বিধিবিধান আমাদের শাস্ত্রে 

আছে দেখা যায়। 

শ্রুতির উপরেই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য । 

ভারতীয় সঙ্গীত"্শান্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের তত্বটা শাস্তে 
যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচ্য সঙ্গীতের তন্বানুসন্ধায়ী 

অনেক প্রতীচ্য লঙ্গীতবিৎ তাহ! নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ 

রুরিয়াছেন বটে) কিন্তু আমাদের মনে হয় তাহাদের 
মধ্যে খুব অল্পসংখ্যঞ্ই ইহার মূলগত ভাবটা প্রাণের 
ভিতর উপলব্ধি কবিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য 

₹ প্রস্তীচা সঙ্গীতে সাদ্ধাগীতির বৈশিষ্টা আলো6ন! করিলেও 
এইপ্রকার বিধিনিষেতর সঙ্গতি স্পট বোঝা বাইবে। এই 
সকল সাঞ্চাীতি প্রভাতে গান করা হয়না, এবং করিফেও 
কানে নিতান্তই বিসদবশ ঠেকে । রসিমি একনার কৌতুকছলে হ্রদ 
বাত করিব।র স্থলে বিষাদগীতি এবং 'বহাদেয শ্বানে হধগীতি 
কোনও রঙ্গমঞ্চে করাইয়! প্রোতৃবর্গের নিকট প্রহত হইতে হইতে 
কষ্টে রক্ষা পাইয়ছিলেন। 

প্রভৃতি কারণে বিনা. 

সময়ে ও যথাস্থানে আ্তিগুলি যথাযথরূপে প্রকাশ 

করিবার উপরেই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নির্ভর 

করে। 

ধন্মসঙ্গীতেই প্রাচযসঙ্গীতের বিকাশ ও পরিসমাপ্ত। 

প্রাচ্যদলীত মূলতঃ ভগবৎকেন্ত্রক এবং সেই সুত্রে 
উহ প্রকৃতির অস্তনিষ্থিত তব্বের উপর গ্রথিত বলিয়! 

ধর্মসঙ্গীতেই উহার প্রধান বিকাশ ও পরিসমাপ্তি হুইয়া- 
ছিল। ইউরোপেও শ্রীকদিগের দেবদেবীর পৃজা! উপ- 
লক্ষেই সঙ্গীতের প্রসারের স্ত্রপাত হইয়! ক্রমে ধৃষ্টধর্খের 
প্রচারের সঙ্গে গির্জায় উহ! বিশেষ স্থানলাভ করিলেও 
নান! কারণে ধর্দেতে পরিসমাপ্তি লাভ করিতে পারে 
নাই । আমাদের দেশে ধর্ম্েতে সঙ্গঈগতের বিকাশ ও 

পরিসমাপ্তির কারণেই খধির৷ সঙ্গীতকে নাদত্রক্ষরূপে 
অভিহিত করিয়! উহাকে মুক্তিলাভের সহজ ও স্থগম 

সাধন বলিয়! গিয়াছেন। এই কারখেই ভগবানের 

পৃজার জন্য রচিত সামগানেই প্রাচ্য সঙ্গীতের আশ্চর্য 
অভিব্যক্তি' হইয়াছিল। আমর! শুনিমাছি, পৃথ্যপা? 

মহর্ষি দেবেন্ত্রনাথ বপিতেন যে, প্রকৃত সামগানের 

ন্যায় মধুর গান তিনি জীবনে শ্রবণ করেন 
নাই। 

পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও বহির্নিষ্ঠত। | 

বহিনিষ্ঠত| পাশ্চাত্যসঙ্গীতের মৃপপ্রাণ বলিয়া, উহা 
সকল সঙ্গীতের মুল উৎস ভগবানকে সর্ধতোভাবে বরণ 
করিতে পারে নাই । তাই পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশ্বক্গতের-- 

প্রক্কতির সর্বত্র অগ্রপ্রবাহিত রসংআ্ীতের পরিবন্তে ব্যক্তি- 

গঙ ভাবেরই প্রাধান্য দেখ! যায়। এখন মোটামুটি 
দেখ! যায় যে, কোন এক সমাজের অন্তনুক্ত ব্যক্তিগণের 

মনের ভাব সাধারণতঃ প্রায় একই ধাচে বা আদর্শে 

সংগঠিত হয়। খল। বাহুল্য, মাত্র ব্যক্কিগত ভাবের 
উপর প্রধানত যে সঙীত গ্রথিত, সে স্জীত সহজে গগন" 



আবা়, ১৮৪৮ _ প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী 7 ৭৩ 
| নু এ নিশির ই | 

ম্পর্ণী উচ্চ স্তরে উঠিতে পারে না। বেশ একটু অন্থ | না। তাহাদের উদার হৃদয়ের কথা আমবা প্রায়ই 

ধাবন পূর্বক দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই কারণে ভূলিয়! যাই । কিন্ত সেটী ভুলিলে॥ চণিবে না; তাহা 

ধরণধারণ তাল ও রচনাপ্রণাশী বিষয়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে | হইলে আমরা কোঁন বিষয়েই ভারতের ইতহ।সের ধার! 

মোটামুটি একই আকারপ্রকার দৃষ্ট হয়। এই কারণে, | বুঝিতে পারিব না। সমাজের ছুই-একটী কঠোর বিধি- 

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশ্বপ্রকৃতির সামান্য স্পর্শ স্বভাবত নিষেদের বিধান বিক্ষিপগ্রভাবে উল্লেখ করিয়। খধি দগকে, 

থাকিতে বাধ্য হইলেও উহাতে বিশ্বপ্রক্কাতির শতবিধ ছন্দ | অন্থদার বলির! ছাপ মারিলে কেবল তাহাদের উপর 

ও সুর অন্থুপ্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। একথা অবশ্য | নহেঃ নিজেদের উপর অন্যায কর! হইবে। তাহাদের 

অস্বীকার কর! যায় ন1 যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রাণ প্রচারিত বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বাবস্থ। আলোচ5ন। 

সাধারণ অপেক্ষা উচ্চতর ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে | করিলে তাহাদের অনুপম উদ্দারতা সম্যক উপলব্ধ হুইবে। 

তাহার রচিত সঙ্্গীতও ' অপেক্ষারুত উচ্চতর স্তরে সমু- | তাহাদের উদ্ারত! কেবল সামাজিক বিধিনিষেধেই ব্যক্ত 

খিত হইবে । কিন্ত দেখ! গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য 'সঙ্গীত- | হয় নাই? সঙ্গীতের ন্যায় ললিতকল! সন্বন্ধেও তাহাদের 

রচক্লিতাগণের যিনি যত উচ্চতাবে অনুপ্রাণিত হইয়! | যথেষ্ট উদারতা দৃষ্ট হয়। তাহারা যখন ভগবানকে 

সঙ্গীত রচন। করিয়াছেন, তাহার সঙ্গীতে ততই প্রাচ্য | সঙ্গীতের কেন্দ্র করিয়। প্রক্কৃতিরই অনুগামী হৃইয়! 

সঙ্গীতের অনুরূপ রাঁগরাগিনীরই প্রাধান্য বিকশিত | বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করিয়/ছেন, তখন তাহারা বিধি- 

হইয়। উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশ্বপ্রক্কতির সম্যক্ | নিবদ্ধ সঙ্গীতের ন্যায় জনপপ্রয় ককষাণগীত প্রহথতিকেও 

স্পর্শ: থাকে না৷ বলিয়া উহ? দেশ-কাল-অবস্থা-নির্বর- | সঙ্গীতের মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য। বস্ততই দেখি যে, 

শেষে গাইলে বিশেষ দোধাবহ মনে হয় না। পাশ্চাত্য তাহারা এ সমস্ত সঙ্গীতকে “দেশী” নামে গ্রহণ করি- 

সঙ্গীতঃপ্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগামী নয় বশিয়াই পাশ্চাত্য | য়াছেন__ গ্রহণ ন] করিলে তাঁহাদের প্রতি এখন যে 

সঙ্গীতবিৎ পিতের। বুঝিতে পাঁরেন না যে, মল্লার শ্রদ্ধাঞ্জলি সমুখিত হইতেছে, তাহ! সমুখিত হইত কিন! 

গাওয়ার সঙ্গে মেঘ হওয়। ও বারিবর্পণের কি ঘনিষ্ঠ সন্থন্ধ, | সন্দেহ। সভ্যতার কঠিন আঘাতে প্রাণের সরল ও 

অথব1 দীপক রাগের সঙ্গেই বা বিশ্বদহনের কি ঘনিষ্ঠ সরস ভাব যেখানে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় নাই,--দেখানেই জন- 

সম্ভন্ধ। ইহ! তে! জান! কথা! যে, এক শ্রেণীর শিকারী | প্রিয় শ্বভাবজাত “দেশী” সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন দেখা 

বিভিন্নজজাতীয় পক্ষীর কণস্বরের অবিকণ নকল করে, | যায়। এই দেশী গীতের সাহায্যেই মানবমাত্রেই সদ্য 

এবং জাল পাতিয়। লুকাইয়। থাকে। তখন সেই সকল | সদ্য সমুখিত প্রেম, হর্ষ, ছুঃখ, শোক প্রভৃতি আত্ম প্রকাশ 

বিভিগ্নজাতীয় পক্ষীরা এ সকল কঠস্বরের প্রত্যুত্তরে ] করিবার চেষ্টা করে। তাই কোন দেশেই জনপ্রিক 

ঝুপঝাপ করিয়া আকাশ হইতে নামিয়। আসে। ইহাও “দেশী” গীতের বিশেষ অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। 

তো! এক পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, বেহাল! প্রস্থতি | অধ্যাপক মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতের! খখেদ প্রভৃতিকে 

বাদ্যযন্ত্র ধবনিবিশেষ উৎপাদন করিয়া কাচ ভাঙ্গিয়! ক্কষাণগীতি” বলিয়াছেন । আমরা তাহাদের সহিত 

ফেলা বাক্গ। -সেইরূপ ভারতের সঙ্গীত-খধিগণ ধ্যান- | একমত হইতে পারি না। আমাদের দেশী কষাণগীতের 

দৃষ্টিতে মল্পার প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রাগিণীর সহিত | মধ্যে নিধুবাবুর টপ্লা, বাউলগীত, কীর্তন, সারিগান 

প্রকতির বিশেষ বিশেষ অবস্থার যোগ যে আবিষ্কার | প্রস্তুতি সমাবিষ্ট হইতে পারে । এই সকল দেশী গানের 

করিয়াছিলেন এবং তাহার! বিশেষ বিশেষ রাগিণী ! অনেক শ্রেণী সভ্যতার অগ্রগমনের সম্মুখে অন্তহিত 

গাই প্রক্কতি' হইতে থে বিশেষ বিশেষ ভাবে সাড়া! | হইবার উপক্রম করিতেছে। অনেক পাশ্চাত্য স্দীতভ্ের 

পাইতেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। আজ তাহ আমা- | মতে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও পূর্বের ন্যায় আজকাল থশাটি 

দের নিকট উপহাসের বস্ত হইতে পারে, কিন্তু হইদিন | দেশী কষাণগীতি নাকি শ্তনিতে পাওয়া যায় না। জগতে 

পরে উহ! বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হুইবে | জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির ন্যায় জাতিসমূহের ও 

বাঁলক্স। বিশ্বাস কর । | সমাজসমূহেরও সহজাত তাবোচ্ছাস সদ্য সদ্য বাহিরে 

সঙ্গীতঙবিগণের উদারত। | প্রকীশ করিবার ভাব স্বভাবতই অন্তহিত হইয়া পড়ি- 

ভারতের খবিগণ সঙ্গীতে কেবল যে স্বাধীনত| ও | তেছে। নিষ্মশ্রেণীর লৌকদেরও ভিতর যেটুকু জ্ঞানের . 

প্রকৃতির অনুলরণ ব। স্বাভাবিকতার পঞ্চপাঠী ছিলেন | আলোক প্রবেশ করিতেছে, তদচ্ছপাতেই তাহার! প্রাণের 

তাহ। নহে। তীহাদের হৃদয় অত্যন্ত উনার ছিল-_ | কথা সরল ভাষা ও সরল সুরের সরল গাথার প্রকাশ 

ভাহার। নিজেদের প্রচারিত সঙ্গীত ব্যতীত অন্যান্য কিবার ক্ষমত। হাঁবাইয়। ফেলিতেছে এবং স্বতউদ্থিত 

সঙ্গীতকেও আপনার বলির! গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন | ভাবসমুহকে অস্বাভাবিক ভাবে চাপ। দিতে শিখিতেছে। 

এ 
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উঠে, বর্তমান শিক্ষাদীক্ষ।র গুণে সেই অন্তঃস্ফুর্তি ধীরে 

ধীরে শুনো মিলাইয়! বাইতেছে। বর্তমান যুগে জগতে 

এই অন্তঃপফুক্তি দেখিতে পাওয়া বড়ই ছুলভ। তাহার 

কারণ এই যে, যে পাশ্চাতা শিক্ষারীক্ষার প্রাণ হইল-__ 

গ্ররস্পরকে প্রতিপদে ঠেলিয়া-ঠুপিয়। নিজের আনন 

অধিকার করা; যাহার প্রধান মন্ত্র হইল স্বার্থপরতা ও 

আম্মগোপন, সেই পাশ্চাতা শিক্ষারদীক্ষা আঙ্জ সমগ্র 
জগতকে আয়ন্ত করিতে উন্মুখ হইয়া আছে। যেমুক 

বিকাশের ভাব আমাদিগকে প্রকৃতির সঙ্গে যোগযুক্ত 

জাতির যে অস্তঃপ্কুর্তির ভিতর দিয়। কৃষাণগীত ফুটিয়! | পূর্বক আগ পর্যত্ত সবীব ৃ থাকিতে পারিয়াছে, মৃত্যমুখে 

২১ কল্প, ৪র্থ ভাগ 

পতিত হয় নাই। এই কারণে ভারতে জ্ঞানচর্চা হথেষট 
পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিলেও তাহ। শতসহশ্র বিপ্লবের 
ভিতরেও জাতীয় প্রাণের অস্ত-প্ব্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে 
পারে নাই । এখানে, কি বিশুদ্ধ সঙ্গীত, কি কষাণসঙ্গীত, 
কোন সঙ্গীতই প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছির্ করিয়া 
দণ্ডায়মান নহে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সঙ্গীত সাধারণতঃ 
আমোদপ্রমোদেরই একটা অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু 
এদেশে সঙ্গীত কেবল কলাকৌশল নয়, কেবল বাহার 
দিবার জিনিস নয়। নিশ্বাস প্রশ্থস/ষেমন জীবনের অপ- 

করে, সে ভাব পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে খুব কমই পাওয়। | িহাধ্য অঙ্গ, 'এদেশে সঙগীতও সেইরূপ লোকের প্রাণ - 

যায়। সেউ কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে | অপরিহার্য অঙ্গ । তাহার কারণ, যে ভগবান প্রতি অণু- 
জগতে জ্বাপাবস্থণারই বুদ্ধি হইতেছে, প্রকৃত অস্তঃস্ফৃততি ূ পরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া বুহির।ছেন, আমাদের দেশে সঙ্গীত 

জাগ্রত হইবার অবসর পাইতেছে না। 

ভারতীয় সঙ্গীত ও সামগ্রসা। 

জনপ্রিয় দেশী কৃষাণগীত সহল! সমু'খত ও সহজ 
ভাঝোচ্ছসের ভিত্তির উপর গ্রথিত হইয়া! সহজ সুরের 

সাহাষ্যে আম্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। আর, বিশুদ্ধ 

সঙ্গীতের ভিত্তি হইল সঙ্গীতবিজ্ঞান__ইহ1 সঙ্গীতের 

বৈজ্ঞানিক নিয়মের উপর সংস্থাপিত ; দেই সকল নিরম 

জ্ঞাননংষোগে আলোচিত হইয়া বিশুদ্ধ সঙ্গীতরচনায় 
প্রযুক্ত হয়। ভারত যেমন দেশবিদেশের লোককে 
অকুতোভযে আশ্রক্ প্রদ্দান করিতে ত্বিধ/ করে নাই 

ভারতের মুল সার সত্যধন্দমে যেমন সকল ধন্মের সহজ 

সমাবেশ হয়, পেইরূপ ভারতের সঙ্গীতেও দেশী বা 

বিজ্ঞানসিদ্ধ, সকল প্রকার সঙ্গীতই সমাবেশ লাভ করি- 

যাছে। কেবল এদেশেরই বিশুদ্ধ ও দেশী নহে কিন্ত 

ভারতের সঙ্গীতে দেশবিদেশের ও বিভিন্ন জাতির মধো 

অভির্যক্ত সগ্গীতেরও সমাবেশ হইতে দেওয়। উচিত। 

এই এক্গচক্র বিভিন্ন শক্তির সামগ্স্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া চলিতেছে, সগীব রহিয়াছে । সেইরূপ ভারতীয় 

স্গীগকে প্রকৃতপক্ষে সজীব রাখিতে চাইলে, বিশ্বজন্মী 

শক্তরূপে দাড় 'করাঁইতে চাঁছিলে, (বধিনিষেধের নিম্ন ও 
গ্বাধীনতার মুক্তভাব, এই উভয্নের সামঞ্জস্যজনিত সংযত 

স্বাধীনতার উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং 

সভ্য-অসভ্য নার্বশেষে সকল জাতির, সকল দেশের 

স্গীতকে তাহার ক্রোড়ে সাদরে স্থান দেওয়াইতে 

হইবে) ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশুদ্ধ রাগরাগিণী বা 
বিদ্েশীয় প্বরসম্বাদের সাহাধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিবার 
্াহীনতা দিতে হইবে। ভারতবাসীর আধ্যাত্মি- 

ক প্রবলভাবে জাগরক থাকাতে, ভগবস্তক্ষি তাহার 
সকল কার্যের মৃলকেন্ত্রে থাকাতে, ভারতের প্রাচীন 
বিশু দগগীত যথাসম্ভব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্দ্য বিধ/ন 

সেই ভগবানেই পর্যাবসিত বপিয়৷ স্বীকৃত হয়; ইহ! 
ভগবত্প্রাপ্তির অনাতব্র উৎকৃষ্ট সাধনরূপে ব্যবহৃত হয়। 
এই কারণেই স্লীত প্রাচবাসীকে পরাধীনতার কঠোর 
নিষ্পেবণের মধ্যেও লী রাখিতে পারিয়াছে,। আনন্দ- 
্বরূপের অগ্ততঃ কামার আনন্দও উপলব্ধি করিবার 
অধিকার প্রদান কক্িয়াছে। ৃ্ |] 

আমার প্রাণে প্রাচ্য সঙ্গীতের যে বাণী ধ্বনিত হইয়া 
উঠিয়াছে, আজ জাহাই আমি সঙ্গীওজ্ঞদিগের সন্ুথে 
সসক্ষেচে উপস্থিত করিলাম । স্ুপ্রসিক নিউটনের 
পদানুসরণ করিয়া আমিও ঝলিতেছি যে, প্রাচ্য সঙ্গীতের 
মহাসাগরের তীরে বসিয়। ছুই চারিটা উপণখণ্ড মার 
গ্রহ করিয়াছি। কোথায় বা তানসেন সদারঙ্গ, কোথায় 

বা ভক্তিমতী মীরাবাই, আর কোথায় বা আমার মত 
ব্যক্তি! তথাপি ভগবানের করুণা স্বরূপে যে বাণী আমার 
প্রাণে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা সকলের সম্মুখে উপস্থিত 
ন। করিয়। শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। উপরে 
যাহা! বলিয়া! আনিয়াছি, তাহা হইতেই প্রাচা সঙ্গীতের 
দেই বাণী বোধ হয় পরিস্ফুট ভ্ইয়াছে। সেই বাণীর 
একটি কথা হইতেছে এই যে, সঙ্গীতে স্বাধীন ভাব খেলি. 
বার অবসর দিতে হইবে । সঙ্গীতকে আটেঘাটে বিধি- 
নিষেধের শিশ্বানরোধকর জালে বাঁধিয়া মৃত্রামুধে প্রেরণ 
করিলে চলিবে না) বিধিনিষেধের সঙ্গে তাহাকে শ্বাধীন- 
তার মুক্ত বামু সেবন করাইতে হইবে । সঙ্গীতকে 
একদিকে উচ্ছ-জ্ঘল মুক্তির পথে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না 
অপরদিকে বিধিনিষেধের নিশ্পেধণে তাহাকে বীধিয়া 
মারিলে চলিবে না--তাহাকে সামঞ্জস্যর পথে, সংযত 
স্বাধীনতার পথে পরিচাপিত করিতে হইবে। 

গ্রাচ্য সঙ্গীতের বাণীর দ্বিতীয় কথ! এই যে, স্বাধীন- 
তার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে উদারতার উপর ঘাড় করাইতে 
হুইবে। সত্যধন্ম যেমন আহক ঝ নাস্তিক, কাহাকে ও 
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স্বীর আশ্রয় হইতে. বঞ্চিত করিতে পারেন না, ইক 

ভারতের সতা সঙ্গীতও শাস্ত্রীন্ন বা €দেশী+, এদেশীয় বা 

বিদেশীর, কোন সঙ্গীতকে ই অস্পৃশ্য বলির! দুরে সরাইয়া 

রাঁধিতে পারেন না । ভারতীয় জ্যোঁতিবশান্ত্রে যেমন 

অপর দেশের জ্যোতিষ গৃহীত হইবার ফলে তাহার উন্নতি- 

সাধনই হইয়াছে, সেইরূপ ভারতীয় সঙ্গীতশান্ত্রের উন্নতি- | 

সাধনে ইচ্ছা করিলে সঙ্গীতকে তাহার মূল প্রকৃতি 

অসাম্প্রদায়িকতার উপর গাড় করাইতে হইবে, তাহার 

উদার সার্বনভৌমিক ভাব রক্ষা করিতে হইবে ; দেশ- 

বিদেশের সঙ্গীতকে ভারতীয় সঙ্গীতের অশ্তভূক্তি করিয়া 

ইহার সার্বঞ্জনীন ভাব স্থপ্রতিষিত করিতে হইবে । 

প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণীর শেষ কথ! এই যে, সঙ্গীতকে | 

যেমন স্বাধীনতা! দিতে হইবে, যেমন তাহাকে উদার 

ভিত্তির উপর দ্লীড় করাইতে হইবে, সেইরূপ তাহার 

স্বাভাবিক ভাবও বজায় রাখিতে হইবে । এই ন্দাভাঁবি- 

কতা হইতেই প্রাচ্য সঙ্গীতে যেমন বিভিন্ন রাঁগরাগিণীরও 

উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ বিভির সময় বিভিন্ন রাগ- 

রাগিণী গাইবারও রীতি "প্রচলিত তইয়াছে। শতবিধ 

বৈচিত্রের উৎস স্বাভাবিকতা হইতে সঙ্গীতকে বিচ্যুত 

করিলে সঙ্গীত জড়প্রায় হইয়৷ পড়িবে; তথন তাহাকে 

অকালমৃত্যু হইতে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না, সে 

সঙ্গীত ভারতবাসীকে সব্জীবনী শক্তিতে জাগাইতে 
পারিবে ন।। 

সঙ্গীতজ্ঞদিগের নিকট আঁমার নিবেদন এই যে, 

তাঁভারা গ্রাচা সঙ্গীতের বাণী অন্তরে গ্রহণ করিয়! প্রা 
সঙ্গীতকে কেবল এক দেশে নয়, কেবল এক জাতির মধ্যে 

নয়, কিন্তু সকল দেশে, সকল জাতির মধ জয়যুক্ 
করুন। ভগবানের চরণে আমার এই প্রার্থন1-_পুরা- 

কালের ন্যায় আজ আবার ভারতীয় সঙ্গীতের চরণে জগ- 

তের মস্তক অবনত হউক; ভারতীয় সঙ্গীত আবার 

সকলের অন্তরে মুক্তির দীপ্তদীপ প্রজলিত করুক। 

জ্যোতিরিজ্্নাথ | 
( ভ্ীমন্সধনাথ ঘোষ এম-এ ) 

পতীবিয়োগ ॥ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিভ্র- 
নাথের স্থঘোগ্য। সহধর্দিণী অকন্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত 

'হন। তিনি রমণীর গুণগ্রামের অধিকার্সিণী ছিলেন এরং 

বদিও পরিবারস্থা অন্যান্য মহিলাগণের ন্যায় তিনি স্বয়ং 

লাহ্িত্যসেবা দ্বারা বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ করেন নাই, 
মাননীয়! শ্রীমতী ব্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট শ্রুত হইয়াছি 

বে, তিনি অত্যন্ত সাহিত্যানুয়াগিণী ছিলেন এবং সর্বদ! 
৫ 

জ্যোতিরিজ্রনাথ - ৭৫ 
সাহিত্যালোচনায় আনন্দ অস্থভব করিতেন । ন্বর্নকূমারী 
বলেন, তিনি প্রায় তাহার সমবয়স্কা ছিলেন বঝলিমা 

তীহাদের মধ্যে গভীর প্রীতির সবন্ধ ছিল। সাছি- 

ত্যান্ুরাগ এই প্রীতির সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিয়াছিল। এই 
ভুর্ঘটনার পরিবারস্থ সকলেই নিরতিশয় ব্যথিত হন,। 

প্রিয়তমা প্রত্থীর অকালবিয়োগে হ্ষ্োতিবিন্্রনাথ 

প্রথমে শোকে মুহ্যমান হইয়। পড়েন(। (এই সময়েই 

খ্বিজেন্ত্রনাথ ও তাঁহার ত্রাতৃগণ “ভারতীপ্র সম্প।দন- 
ভার স্বর্ণকুমারীর হস্তে অর্পন করেন )। 

কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসী জ্য।তিরিক্রনাথের মনে এই 

গভীর দুঃখ অধিককাল স্থা্সী হয় নাই। তীহার একদ্ন 

বন্ধু বলেন যে, এনপ অবস্থার সচরাচর লে।কে হয় চরি- 

ত্রের পবিভ্রতা রক্ষা করির! চিরলীবন বিষণরভাবে 

| অতিবাহিত করে, নতুবা চরিত্রত্র্ট হয়। নিঃসস্তান 
জ্যোতিরিন্ছনাথের বয়ঃক্রম. তখন ৩ বংসর যাত্র। 

তাহার পর তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর জীবিত 

ছিলেন । এই সুদীর্ঘ কাল তিনি তাহার চরিত্রের 
নিশ্মলতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একধিনও 

| ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়৷ বিষার্দে আচ্ছন্ধ হন নাই। 

তাহাকে দেখিলে বোধ হইত তাহার হৃদয় সর্বন। 

আনন্দে পরিপুর্ণ। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার 
সাধনায় তিনি একনিষ্ঠ সাধকগণের ন্যায় নিমগ্ন থাকিয়া 

অনির্বচনীর আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং সকলকে 

উপভোগ করাইত্েন ॥ বার্ধক্যেও তিনি শিশুর ন্যায় 

সরল ছিলেন এবং আনন্দের সহিত বালক-বালিকাগণের 

শিশু হুলভ ক্রীড়। ও গানে যোগদান করিতেন । তীহার 
আনন্দপূর্ণ আনন দেখিলে মনে হইত তিনিই ুখার্থ 

আনন্দময়ের উপা সক।, 
সাধনা ॥। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ স্ুবিখ্যাত 

মাসিক পত্র “সাধনার” প্রতিষ্ঠা করেন। চারি বৎসর 

এই মাসিক পত্র বঙ্গবাসীকে যে অনির্ধচনীর আনন্দ 

দান করিস্লাছে তাহ। বাঙ্গাল! সামগ্সিক সাহিত্যের ইতি- 

হাসে ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । অন্যান্য প্রঠিভাশালা 

লেখকগণের সহিত জ্যোতিরিজ্্রনাথও এই মাসিকপত্রে 

নান! বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। “আধুনিক মস্তিষ্ষতন্ 

ও ফ্রেণণজি”, “লো কচেন।” প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ- 

ধৌগ্য । বাঙ্গাল! সাহিত্যে এ সকল বিষয়ে তাহার 

পূর্বে আর কেহ আলোচন! করেন নাই। 

চিত্রাঙ্কন । এই সময় হইতে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 

রীতিমত পরিচিত অপরিচিত সকল ব্যক্তির মুখের 
প্রতিকৃতি অঞ্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। তাহার 

খাতায় অসংব্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি অন্কিত আছে । রাজ। 

মহারাঘা হইতে পাথ। টান। কুলীও তাহার খাতার 

সি 
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সসম্মানে স্থান পাইয়াছে । এই চিত্রগুলির একটু 
বিশেষত্ব আছে । বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ম রদেনষ্টাইন্ 

তাহার কয়েকটি চিত্র দেখিয়! মোহিত হন এবং তাহারই 

অনুরোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কতকগুলি চিত্র মুদ্রিত 

কচরবার অনুমতি দেন। ১৯১৪ খ্বষ্টাকজে প্রকাশিত 
এই চিত্রপুস্তকের ভূমিকায় রদেনই্ান্ যাহ) »লিখিয়াছেন 
তাহার মর্ম এই 2 

“ছুই তিন বৎসর পূর্বে আমার কোনও বন্ধু কর্তৃক 
প্রেরিত একটি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে কতকগুলি চিত্রের 

ক্ষুদ্র প্রশিলিপি দেখিয়াছিলাম-_সে চিত্রগুশিতে একটি 

বিশিষ্টত। ছিল | গত বৎসর 'যখন শ্্রীবুক্ত রবীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর ইংলগ্ে আগমন করিয়াছিলেন তখন আমি জানিতে 
পারি ঘে, চিত্রগুলি তাহারই এক সহোদরের অন্কিত। 

তিনি কতকগুলি মূল চিত্রের জন্য তৎক্ষণাৎ পত্র লিখেন 

এবং আমি জেটাতিকিজ্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অন্থু গ্রহে 
তাহার কয়েকখানি ছবির খাত প্রাপ্ত হই । চিত্রাক্ষন 

ঠাঞ্ভুর মহাশয়ের ব্যবসায় নহে । নিজের অঙ্রাগ বশতঃ 

ও আনম্দলাভার্থ তিনি বহুদিন হইতে আত্মীয় ও বদ্ধু- 

গণের চিত্র অগ্ষিত করিয়া আমিতেছেন, এবং সখের 

চিপ্রকরগণের নিকট আমর! যে একাগ্রতা ও যথার্থতা 

আশা করিয়া থাকি অথচ প্রায়ই দেখিতে পাই না, সেই 

গুণগুপণি ঠ্যোতিরিজ্্রনাথের চিত্রে গ্রচুর পরিমাণে 
পরিলক্ষিত হয়। অক্ষিত মুখগ্ডপিতে এমন একটি 
আকৃতির সচেতনভাব আছে যাহ প্রারই দেখিতে পাওয়া 

যায না । আমার আরও বোধ হয় চিন্রগুলি সর্বাপেক্ষা! 
স্বাভাবিক ভাবে অহ্কিত হইয়াছে। উহাতে পাঞ্চাত্য 

আদর্শর অগ্গুকরগ বা মোগল আদর্শের ক্গুসরণের 

ক্রানকৃত চেষ্টা নাই। ভারতীয় মহিলাগণের চিত্রগুপি 

বিশেষভাবে গ্রাশংসনীয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পতান্দীতে 
ঘুরোপীয় চিত্রকরগণ নারীসৌন্দরধ্যের এরূপ শ্সান ও 
[চতনাহীন কল্পনার প্রভাবে গ্রগাবিভ ছিলেন যে, ূ 

উদ্চপ্রেণীর চিত্রাঞ্ষন এবং মহতী কল্পনাও ডা নাই 
এবং ইহাদের প্রভাবও বোঁধ হয় অপকারী নহে, যদিও 

সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এরূপ চিত্রের নির্শন অর্পই আমদানী 

হইয়াছে। কোন বিজ্বাতীয় পঞ্ধতির জ্ঞানকৃত 

করণে কোনও সঙ্জীব চিত্রকরসন্প্রনার গঠন 

অসম্ভব বটে, কিন্ত জ্ঞানপূর্বক পুরাতন পদ্ধতির 
করণের দ্বারাও এরূপ সম্প্রদায়কে জীবনদ।ন 
যায় না। অন্ভকরণ দ্বারা নূতন শিপ্পপদ্ধতির স্য্ 
হয় না,-উহার উৎপত্তি চিত্তের আবেগময়ী করনায়। 
ভাবের চাষ হইতেই শিল্পের উতৎপতি, এবং সাধারণ 

কুষিকর্মের ন্যায় ইহাতেও অসীম পরিশ্রম, শিপুণতা, ধৈর্য] 

এবং অদম্য অধ্যবসায়ের আবশ্যক 'এবং ইহ ব্যতীত সরন 

ও স্বাস্থ্যকর ফন উৎপন্ন হইতে পারে নাঁ। ক্যোতিরিস্ত- 
নাথ ঠাকুরের চিব্রসমুছে আমি এই আনেগমমী করনার 
আভাস দেখিতে পাই । ইহা অতি সরল ও আড়ম্বর- 

বিহীন? কিন্ত তাহার প্রতোক চির দেখিলে বুঝিতে 

পারা যায় যে, বাহাস চিত্র তিনি অধ্ষিত করিয়াছেন 

তাংখর মুখারুতির কন্তনীতা ও চরিত্রের গান্তীর্য্য প্রকাশ 

কগিবার প্রবল ইচ্ছাক্স তিনি প্রণোদিত ছিলেন । 

“আমরা সচরাচয্ন রাজা মহারাজাদিগের রাজবেশ- 

পরিহিত চিত্র ক্ন্ব। ভ্রমণবৃত্তান্ত-বিবয়ক পুস্তকে অদ্ভুত 

রকমের আলোকচিন্ত্র দেখিতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছি যে 

এই সকল নুশিক্ষিত ভারতীয় মহিপা ও ভদ্রব্যক্তিগণের 
(যাহাদের বিষয় আমর ইংলগ্ডে অগ্নই শুনিতে পাই বা 

জানিতে পারি) চিব্রদর্শন অত্যন্ত অভিনব ও আনন্দ- 

জনক । ্যাতিরিশ্রানাথ ঠাকুর তাহার অন্ষিত ২৫ খানি 

চিত্রের প্রতিলিপি মিঃ 'এমেরি ওয়াকার দ্বার। প্রস্থ ত 
করাইবার অনুমতি দিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাম যে 

বঞ্চিমচন্দ্র চট্টেপাধ্যায়ের উপন্যাসগ্রস্থাবলী পাঠ করিয়া 

আমর! বাঙ্গালী জীবনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই, এই 
সকল চিত্র হুইতেও আমর। অনেকেই ৫সইরূপ পরিচয় 

আলোচ্য চিন্রগুলির ন্াযার শ্বাগাবিক ও প্রাথময়. চিত্রের ! পাইতে পা ॥ 

ভুন্য ডুরার ও হলবীনের ষুগে ফিরিয়া বইতে হয়। চিত্র- 

গুলিতে ভীবনের পরিদৃশ্যমান অপুর্ব বিচিত্রতা ও মনো- | 

হারিতা। লক্ষ্য করিয়া আমি একটি কথ৷ বুঝিতে পারিনা | অভিব্যক্ত হইয়াছে ।” 

যে, কেন ভারতবর্ষের নবীন যুগের চিত্রকরগণ মোগল ও 

রাজপুত আদর্প হইতে রিষয় এবং অস্কনপদ্ধতি গ্রহণ 

করিতেছেন। 

“আধুনিক ভারত্তীয় চিত্রকলার রন ইত্বিহাসে 

উঠ1 একটি ক্ষণস্থায়ী রূপভেদ বলিয়া বোধ হয় | নিশ্চয়ই 

মুরোপীয় অপরুষ্ট শিল্পের অনুকরণ এবং তুচ্ছ ও নীরস 
: লিয়য়ের অনুলরণের প্রবৃত্তি প্রতিরোধ করিধার প্রশংসনীয় 

ছভিগ্রা়ই ইহার মুপীভূত কারণ। কিন্তু ঘুরোপীর শিল্পে 

“আমি আধুনিক প্রতিক্কতি অতি অন্পই দেখিয়াছি 

যাহাতে এইরূপ পৌন্দর্ধয ও মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা 

তত্ববোধিনীর বর্তমান সংখ্যায় ফ্যে/তিরিক্তরনাথ-অগ্ষিত 
কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল । আশ। করি 
উহা! হইতে পাঠকগণ উইপিয়াম রদেনগ্রাইনের উক্জির 

| সত্যতা হৃদয়হর করিতে সমর্থ হইবেন। 

“হিতে বিপরীত | _ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, 
জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ কিছুকাল নাটক-প্রহননাদি রচন।-হুইতে 

বিরত হইয়াছিলেন। একদিন মাননীর! যুক্ত! জআানদা: 
নন্দিনী দেবী তাহাকে বলেনঃ"তুমি অনেকদিন নাটক 



তখন 

রচন! কর নাই--একখানি নাটক লেখ ।” জ্যোতিারঙ্ু 

নাথ প্রথমে সন্ত হন নাই, কিন্ত তাহার ভ্রাতৃজায়। 

তাহার আপত্তি অগ্রাহ্া করিয়া, তাহাকে এক গৃহে 

আবদ্ধ করিয়া রাঁধিলেন, এবং যতক্ষণ নাটক লেখা শেষ 
না হয় ততক্ষণ মুক্তি প্রদান করিবেন না এইরূপ অভি- 

প্রায় বাক্ত করিলেন! এইরূপে দায়ে পড়িয়া জ্যোতি- 

রিজ্্রনাথ তাহার ক্ষুদ্র নাটিক। “হিতে বিপরীত+ লিখিতে 

বাধা হন। এই নাটিকাখানি ১৮৯৬ খৃষ্টান (১৩৩ 

বঙ্গাব ১৪ই বৈশাখ ) প্রকাশিত হয় এবং ছিজেন্দ্রনাথের 

গোর পুত্র ত্বীপেন্দ্রনাথের কন্যা নপিনী দেবীর সহিত 

ডাক্তার ্ুহ্ৃদনাথ চৌধুরীর শুভ বিবাহোপলক্ষে নাতি- 
নীকে উপহারম্বরূপ প্রদত্ত হয়। উৎসর্থ-পত্রচী 

এইরূপ £-- 

নাতিনীর শুভ বিবাহে উপহার 
নলিনি, জুটল হোর স্হদ্ ভ্রমর, 

বিধি মিলাইয়! দিল মনোমত বর । 

কি দিয়! তুষিন তোরে কি আছে রতন, 

সম্বলের মধ্যে মোর একটু ঘতন। 
যতনে গাথিমু তাই বাকাময় ছার, 

কৌতৃক-যৌডুক এই লহ উপহার । 

'জ্যোতিরিজ্রনাথ | ৭৭ 
করেন এবং জ্যোতিবাবু স্বাভাবিক মহত্বলহকারে উহার 

বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ তাহাকে দিতে প্রতিশ্রত হন। 

“সাধনা” মাসিকপত্রে জ্যোতিবাবু যে “*আকারমাত্রিক 

স্বরলিপি” প্রবর্তন করেন, সেই পদ্ধতি গ্রন্থ অবলপ্বিত 

হয়। “ম্বরলিপি-গীতিমালা” দ্বারা আকারমাত্রিক স্বর- 

লিপির বহুল প্রচার হয়। এই নৃতন শ্বরলিপি-পদ্ধতি 
সঙ্গীত ও বাঁদাশিক্৷া সরল ও সহজ করিয়াছে । ইহার 

আর একটি গুণ এই যে, সচরাচর মুদ্রাধস্ত্রে যে সকল 
অক্ষর বা চিহ্র থাকে তাহা দ্বারাই স্বরলিপি মুদ্রিত করা 

যাইতে পারে । গানের স্বরলিপি রীতিমত প্রকাশ কর। 

আজি কালি প্রায় সকল বাঙ্গল। মাসিক পত্রেরই অঙ্গ 

হইয়াছে । জ্যোতিবাবু এই স্বরলিপি-পদ্ধতি আবিষ্কৃত 

ন। করিলে ইহা সম্ভব হইত ন1।” 

 প্বরপিপি-গীতি-মালা” ১৮৯৭ থ্ষ্রান্দে সে মাসে 
(১৩০৪ বঙ্গাবে) প্রকাশিত হয়। এদেশে সঙ্গীতবি্া 

বিস্তারের জন্য জ্যোতিরিজ্্রনাথ কতদূর আগ্রহশীপ 
ছিলেন তাহার পরিচয় প্রদানার্থ আমর। উক্ত গ্রন্থে 

শিক্ষার্থীর প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন হইতে ছুইটি মাত্র 

২ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি 2-- 

“যদি কোন শিক্ষার্থা স্বরলিপির কোঁন অংশ ঠিক 

এই নাটিকাথানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে ও সঙ্গীত- | বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাকে পত্রের ঘ্/র! 

সমাজে বন্বার অভিনীত হইয়াছিল । জানাইলে আমি তাহ বুঝাইয়। দিতে যথাসাধ্য ০! 

স্বরলিপি নীতিমালা; ও “বীণাঁবাদিনী 1 | করিব। অথব! শ্রনস্থিত কোন গান যদি মৌখিক 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের চেষ্টায় “ভারতী ও “সাধনা” 

মাসিকপত্র্ে সর্বপ্রথম বাঞ্গাল। গানের স্বরলিপি প্রকাশিত 

হইতে আরগু হয়। ১৮৯৭ খুইাবে জ্যোতিরিজ্নাথ 

ডৌয়ার্কন এগ সন” নামক বিখ্যাত বাদযযস্তর-বিক্রেত।- 

দিগের সাহাযো ণ্যরলিপি-গীতি-মালা” নামক এক 

স্বরলিপি-সম্বলিত ১৬৮টা বাগল! গানের সংগ্রহ প্রকাশ 

কয়েন। উক্ধ গ্রন্থে “সংখ্যামাত্রিক* ম্বরশিপির পরিবর্তে 

জ্যোতিরিন্ট্রনাথের উদ্ভাবিত “আকা রমাত্িক' স্বরপিপি 

ব্যবহৃত হয় । উক্ত ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী 

শ্রীযুক্ত ঘ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়ের পুর শ্রীযৃক্ত কিরণচন্্র 

ঘোষমহাশয় এই সঙ্গীত-গ্রস্থ প্রকাশ সম্বপ্ধে লিখিয়াছেন_- 

“১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমি প্রথম জ্যোতিবাবুর সহিত 

পরিচিত হুই। আমি তখন সবে কঞ্ে পরিত্যাগ 

করিয়া আমার পিতৃদেব-প্রতিষ্টিত “ডোগ্।ককিন এণ্ড সন* 

ল।মে বিখ্যাত বাবসায়ে প্রবিষ্ট হুইয়াছি। তখন 

আমাদের দোকান ২৬৭ বছুবাজার খ্বীটে অবস্থিত ছিল। 

জ্যোতিবাবু প্রায় প্রত্যহ আমার পিতা বাবু দ্বারকানাথ 

ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আফিতেন--কারণ 

প্বরলিপি-গীতি-মালা” হনতস্থ ॥ পিতৃদেব উক্ত 

পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিবার ভার গ্রহণ 

ৃ 
| 

ৃ 
শুনিতে ইচ্ছা! করেন, কিংবা নিয়মিতরূপে গান শিক্ষা 

করিতে চাহেন, তাহ হইলে তাহারও বন্দোবস্ত কর! 

যাইতে পারে ৮ 

স্বরুপিপি-গীতি-মালা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথ “ডোয়াফিন এগ সন্এর সাহায্যে 
সঙ্গীত ও স্বরপিপি-প্রকাঁশিনী একটি মাদিক পত্রিকা-_ 

«বীণাবাদিনী+ সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। এতং 

সন্বন্ধে যুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্থৃতিকথ! হইতে 

আরও কিয়দংশ উদ্ধত কর] যাইতে পাবে £__ 

"স্বরলিপি-গীতি-মালা প্রকাশের অল্পদিন পরেই 

জ্যোতিবাবু ভারতীয় সঙ্গীতবিগ্ার বিস্তার কলে বাঙ্গাল! 

ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রক্কাশ করিবার কল্পন! 

করিলেন । আমার পিভৃদব তাহাকে উৎসাহ দিলেন এবং 

উহ্1 প্রকাশের যাঁবতী্ন ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে 'এবং 

প্রয়োজন হইলে ক্ষতি স্বীকার করিতেও সন্মত হইলেন । 

ফলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে “বীণাবাদিনী” নামী 
মাসিক পত্রিক। গ্রকাশিত হইল । সঙ্গীতসগ্থশ্বীয় মৌলিক 

প্রবন্ধ ব্যতীত “বীণাবাঁদিনী”ত্তে বু নৃতন ও পুরাতন 

সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হুইয়াছিগ । এইমানিক 

গুত্রিক। প্রবর্তনের ছুই বত্সর পরে রহিত হুয়; কারণ, 



তখন | জ্যোতিরিজনাথ- প্রতিঠিত সঙ্গীত, সমাজের মুখপত্র 

স্বরূপ “দঙ্গীত-প্রকাশিক” প্রচারিত হইতে আরস্ত 
হয়। | 

“জ্যোতিবাবু 'বীণাবাদিনী”র প্রতিষ্ঠার জনা অসাধারণ 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বু শ্বরলিপি ও 

মন্তধ্যাদি লিখিতেন, অন্যান্য লেখক-লেখিকাদ্দিগের 

নিকট হইতে রচন! সংগ্রহ করিতেন, স্বয়ং প্রফ দেখিতেন, 
গ্রাহক সংগ্রহ করিতেন, বনদ্ধুদিগের নিকট হইতে পত্রিকার 

মুল্য আদায় করিয়া! দ্রিতেন। তখন তিনি বালীগঞ্জে 
থাকিতেন, কিন্ত প্রত্যহ *বীণাঁবাদিনী' যেখানে মুদ্রিত 
হইত সেই ভারতমিহির প্ররেসে শ্বয়ং গিয়া কল্পোজ্িটর- 

দিগকে উপদেশ দিতেন বা প্রুফ সংশোধন করিয়া 

দিতেন । : 

“জ্যোতিবাবু ভারতীয় বাগযস্ত সেতার ও এম্রাজ বড় 
ভালবাসিতেন । তিনি আমাদিগকে এই যন্ত্রয় নিম্মীণ 

ও বিক্রয়ের জন্য প্রায়ই অন্থরোধ করিতেন এবং যখন 
আমরা এই সকল যন্ত্র নিশ্মাণে হস্তক্ষেপ করি তখন 

তিনি পরম আনন্দ প্রক্কাশ করিয়াছিলেন ।” 
“ভারত-সঙ্গীত-সমাজ+ । পুণায় অবস্থান- 

কালে তব্রত্য গগায়ন সমাজ” দেখিয়া জ্যোঠিরিক্ত্রনাথ 
কলিকাতায় “সঙগীত-সমাজ+ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন । 
সঙ্গীতবিদ্যার প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বহু 
সঙ্গীতানুরাগী ভদ্রমহোদয় জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের এই সাধু 
ংকল্পে যোগদান করেন এবং মহাত্মা কালীপ্রসর্ন সিংহের 

বাটাতে “ভারতসঙ্গীত-সমাজ* সর্বপ্রথমে স্থ(পিত হয়। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহর্শি দেবেন্দ্রনাথকে এই সমাজপ্রতি- 
ষ্টার সংকল্প জ্ঞাত করাইলে তিনি এক সহম্্র টাক! সাহায্য 
করিবার অঙ্গীকার করেন। ঠাকুরপরিবার হইতে 
আরও সহআধিক টাঁক! সংগৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গালা 
খঘডিজাতগণ এই সমাজের প্রতিষ্ঠাকলে মুক্তহস্তে অর্থ 
সাহাষ্য করিয়াছিলেন। কিন্ত, কুমার মন্মধনাথ মিত্র 
রায় বাহাদুর বলেন, এই সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনার জন্যই 
কেবণ সঙ্গীতসমাজ প্যোতিরিন্্রনাথের নিকট খণী নহে, 
প্রথম অবস্থায় ইহার অন্য কজ্যোতিরিন্্রনাথ প্রাণপাত 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন । এক-একদিন ক্কান্তি ২টা ৩টা 
পর্য্যস্ত তিনি সমাজগৃহে থাকিয়া অভিনয় ও সঙ্গীত শিক্ষা 
দিতেন। তাহার শধ্যবসাঁয় ও পরিশ্রম ব্যতীত এই 

২১ কল, ৪র্খ ভাগ 

প্রতিষ্ঠানটি দীড়াইতে পাঁরিত না।.  সমানগ্রতিষ্ঠার 
অল্পকাল পরেই সঙ্গীতলমাজের কয়েকজন সত্যের মধ্যে 
প্রাধান্য লইয়া! বিরোধ ঘটে। এমন কি, ইহ! লইয়া! 
ফৌগ্জদারী মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়। জ্যোতিরিজ্্রনাথ, কুমার 
মন্সধনাথ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন £সভ্যের সহযোগিতায় 
'ভারত-সঙ্গীত-সমা্” কালী প্রসন্ন সিংহের বাটী হইতে 
থানাস্তরিত করেন। বিপক্ষগণ 'সঙ্গীতসমিতি” নাম 
দি! একটী সঙ্গীতদমা্ কালী প্রসন্ন সিংহের বাঁটাতে 
স্থাপিত করেন। “সঙ্গীতসমিতি” বহুদিন বিলুপ্ত হইয়। 
গিয়াছে, কিন্ত 'ভারত-সঙ্গীত-সমা” এখনও জেযোতিরিন্ত্ 
নাথের কীর্তিমন্দির শ্বব্ূপ বিরাঞ্িত আছে। জেটাতি- 
রিজ্রনাথই সঙ্গীতদমা্জের প্রথম সম্পাদক । বহুদিন 
সম্পাদকের কার্য করিয়া অবশেষে তিনি উহার অন্যতম 
সভাপতি নির্বাচিত হুইর়াছিলেন । এই  সঙ্গীতসমাজে 
জ্যোতিরিস্ত্রনাথের 'অশ্রমতী* 'অলী কবাবু, “হিতে বিপ- 
রীত” প্রসূতি নাটক ও প্রহসন বহুবার অভিনীত হইয়া- 
ছিল। এইখানে অভিনয়ের জন্য ঠিনি কয়েকথানি 
গীতিনাট্যও রচন1 কক্সিয়াছিলেন, বথা-পুনরবপন্ত, বসস্ত- 
লীলা, ধ্যানভঙ্গ | ইঞ্থার মধ্যে পুনর্বসস্তগীতিনাটাখানি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বহুদিন পুর্বে একদা ছীমারে 
বেড়াইতে বেড়াইতে প্যোতিরিক্ত্রনাথ ও তদীয় আহিন্ন, 
হদয় সুহান কবি অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী কতকগুলি গন 
রচনা করেন এবং সেইগুলি দংযোগ্জিত করিয়া যোড়া- 
সাঁকোর বাটীতে অভিয়ার্থ “মানভঙ্গ” নামক একখানি 
গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। এই ন্নানভঙ্গ'ই ঈষৎ 
পরিবর্তিত করিয়। 'পুনবসন্ত” রচিত হয়। পুনবসন্তে” 
মহাকবি সেক্সাপিয়ের 1110507)17767 [18705 07920. 
এর ছারা লক্ষিত হয় ২ 

এই “অদভুত-রস[মশ্র গীতিনাটে” জ্যোতিরিন্ত্রনাঁথের 
অপূর্বব নাটকীয় রচন/শক্জতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
ইহাতে রঙ্গের অনেক প্রসিদ্ধ কবির স্থুললিত সঙ্গীত 
সপ্নিবিষ্ট হওয়।য় উহার উপাদেয়ত! বর্ধিত হইয়াছে । 
ইহার গাণগুলি “বং জ্োোতিরিন্দ্রনাথ-প্রদত্ত হরগুলি 
এত মি যে এই গীঠিনাট্যথানি সে সময়ে সঙ্গীতানু- 
রাগিগণের নিকট যথে সমাদর প্রাণ্ড হইয়াছিল এবং 
সঙ্গীতসমাজে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। 



এ, শ্বীত-বগলালিপি পিউ 

ব্রহ্মনঙ্গীত-্বরলিপি। 
... ইমন পুরবী- দাদর!। 

বেল! চলে যায় তোম! পানে চেয়ে। 

দিবানিশি এক! বসি আধার ঘরে শুন্য হিয়ে ॥ 

কৰে হবে পূর্ণ আশ! সার্থ হবে ভালবাম! . 

তেসে যাবে উছল প্রেমে হদয়ভীরে ননী ছে? ৮৮৮ দা 
হত বিষ?) 

কত লোকে তে বায় মা চলে 2০০ ঃ 7২১১৯ 

চার নাকে! কেও বারেক ফিরে-.* . / কেবিন. ..... 

পথের ধারে কে কোথ! পড়ে; ৮ ৯ রন সং তে 

ময়ণ-হোয়। কে বা ছেলে ২ িঈিকন্। | 

তারেও তুমি যাওন! ভূলে ০০০৮ 

ভারেও তুমি লও মা কুলে আদর করে জননী হে ॥ | 

কথা ও স্থ্র-_ভীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর | |  খ্বরলিপি--ঞ্বাণী দেবী। 

১ 
ও” 

৬ | | রঃ 

বযুগা গা হা হ্ধধা পাঃ গা -াখা। গাথা -] সা-া "2 

| বেল! রঃ চঙও লে গু যা ওর, তো ৪ ও মা ও ৬ 

ও 
১৫ গু ॥ | রর 

। সধাঁ -সধা -সন্! [ “ঃ সঃ খা। গাশা 41 1 গন্ধ গঙ্ধপা 41 

পাও ৬ ৪ ড় নে চে য়ে গু ্ঃ দি তি বাঃ ডি ঠি 

ঙ 
৯4 

গড 
৮ 

। পদ্গা ধপপা 47 পা ক্াপধপা ক্াপঃ* গা । গমা গা 7া)1 গা খা -দধা। 

নিৎ শিৎ* * এ কা*** ** * ৰ* দি * অ!ধা . র 
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সাংখ্য ঈশ্বরবাদ | 
( অধ্যাপক ৮অভয়কুমার মন্কুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী 

নিবন্ধের শ্রাষতীজ্্কুমার মন্তুমদার এম-এ, পি- 

এইচ, ডি কৃত অনুবাদ ) 

(পূর্ববানুবৃত্তি ) 

ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ । 

সমস্ত কাঠিন্াটী দশম ও একাদশ কারিকা-দুইটার 
সহিত ১৮শ কারিকার সামঞ্জস্য দৃশ্যতঃ অসম্ভব হুওয়া- 

তেই উখ্িত হইয়াছে। সেই ১৮শ কারিকাটা 
এই-_"জন্ম-মরণ-করথানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ্প্রবৃত্তেশ্চ 

পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ব্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াচ্চৈব 1 অর্থাৎ 

প্জল্প, মরণ ও করণ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক নিয়ম হেতু, 

অধুগপৎ প্রব্বত্তি হেতু, আর ত্রগুপ্যের বিপর্ধ্য় হেতু 

পুরুষের বহুত্ব লিদ্ধ হয়” । স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই 
সত্রটী পুরুষের বত্ত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে ) 

স্ৃতরাং দৃশ্যতঃ ইহ। ১ম ও ১১শ কারিকার সহিত 
অসমহস) কারণ এ দুই কারিকাক় পুরুষ যে এক, 

এই কথা বল হইয়াছে। দৃশাতঃ এই অসামঞ্জস্য 

হইতেই ১৮শ কারিকাটীর অর্থ পরিবর্তন করিবার চে! 

হইয়াছে, যাহাতে ১*ম ও ১১শ কারিকার সহিত ইহার 

অর্থের সামঞ্জস্য রছে। কিন্তু এইরূপ অর্থের পরিবর্তন 

না করিয়া উহাদ্দিগকে সমঞ্জস করিবার কোনও চেষ্টাই 

হয়নাই। এখন জিজ্ঞাগ্য, কারিকাগুলি কি বাস্ত- 

বিকই অসমঞ্জস ? ক্গামার মতে নহে । ১ম ও ১১শ 

কারিকায় পরমপুরুষের কথ! বলা হইয়াছে এবং ১৮শ 
কারিকাঁর উপাধিযুক্ত জীবের কথাই বল! হইয়্াছে। 

আপত্তি হইতে পারে যে, সাংখ্য. মাত্র পচিশটী তত্ব 
স্বীকার করে এবং তাহার মধ্যে পুরুষ অন্যতম; 

ন্বতরাং সাংখ্োে কেবল একগ্রকার পুরুষের কথাই 

বল! ভইয়াছে, ছুই প্রকার খুরুষের কথ! নহে) এবং 

যে একগ্রীকার পুরুষের ক্খ। হইয়াছে তিনি অবশ্য 
ব্যক্তের সহিত যুক্ত, সুত্বরাং বহু। অবশ্য একথ। সত্য 

নহে। আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে, সাংখ্য-প্রবচন-সথত্রে 

ছুই প্রকার সুত্রে ছুই প্রকার পুরুষের কথা ৰল! হুই- 
যাছে-_ঈশ্বর ও জীব। সাংখ্য-কারিক! সম্বন্ধে তাহাই । 
এরথা সত্য মে, সাংখ্য-কারিকার কোথাও ঈশ্বরের 

উল্লেখ নাই? কিন্ত ইহার কারণ বোধ হয় এই যে 

। দজীশ্বর+ শকটীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে? বিশেষতঃ আতিতে 

“অঙ্গ” অর্থে “ঈশ্বর” শঝটার বারছার কোথাও হয় নাই $ 
অথবা এই কারণেও হইতে পারে যে সাংখ্য-কারিকাঃ 

. ঈশ্বর ও জীবের শ্বভাবগত (59827)09) ) কোনও ভেদ 

সীকার করে না, কারণ জীব ঈশ্বনেরই প্রীকাশ। কিন্ত 

কারণ ঝাহাই হউক না! ০ কেন, এ ক্তিটা অবশা ঠিক, 
| নছে ষে সাংখ্য-কারিকাতে 'ঈীশ্বর,-শবটার কোনও 

উল্লেখ না৷ থাকায় একথা। বলা যাইতে পারে যে তাহার 

অত্ত্ব অশ্বীকত হুইয়াছে। আমি দেখাঠব যে 'পুরুষ+ 

বা “আত্ম” অর্থে সাংখ্য-কারিক। কখনও ঈশ্বরকে কখনও 

বা জীবকে বুঝাইতেছে। 
আমরা যদি ১৮শ কারিকাটীকে আর একটু বত্ব- 

সহকারে পরীক্ষা করি তাহা! হইলে দেখিতে পাইব যে, 
পুরুষের বহুত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তি দেওয়া 

হইয়াছে তাহাতে উহ! বাস্তবিক প্রমাণিত হয়ন! ) 

জন্ম, নরণ। ইজ্জিয়, প্রবৃত্তি ও ত্ঙ্চণ--এ সকলই 

প্রকৃতির অথবা প্রক্কতি-তত্বের ধরব; ইহার কোনটাই 

পুরুষের ধর্ম হইতে পারে না) কারণ স্বভাবতঃ নিতা 
ও অসীম হওয়াতে পুরুষের জেন্স বা মরণ হইতে পারে 

ন॥ সর্বব্যাপী হওয়াতে কোনও ইন্ট্রি্ন থাকিতে পারে 
ন1) নিক্ষিয় হওয়াতে পুরুষ কার্য করিতে পারেন ন।' এবং 
অথণ্ড ও নিররয়ব বণিয়া তিনি 'গুণাঁতীত। সুতরাং 

জন্ম, মৃত্য ও ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক্ বিধান ব। নিয়ম, প্রবৃ- 

ত্তির অযৌগপদ্য ও ব্রিগুণের বিপর্য্যয় হেতু পুক্রুষবহত্ব 
প্রতিপন্ন হয় না, কিন্ধকু উহ! ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে থে 

প্রকৃতি পুরুষের সহিত যুক্ত হইয়! যে উপাধিগুলির 

মধ্য দিয়া সপ্রকাশ হয় তাহাই বহ। এসম্বন্বে আরও 
পরিদ্ভার করিয়া বল। আবশ্যক । মানুষের ছুইটা দিক্ 
আছে-_-একটা চৈতন্যের দিক্ অপরটী জড়ের দিক্), 

অথবা সাংখ্যের কথায় বণিতে গেলে বলিতে হয় বে, 
মানুমের একটী দিক্ আছে যাহ! হইতেছে পুরুষ এবং 

অপর একটী দিক আছে, যাহ! হইতেছে উপাধিরূপী 

প্রন্কৃতি ; যথা/--মহতৎ অথব| বুদ্ধি, অহম্কার, মন, দশ 

জানকর্দেক্িয। পঞ্চ তন্ত্র ও পঞ্চ মহাভূত। মানুষ 

প্রকৃতি ও পুরুষ বা আত্মা ও অনাত্মার সমন্বয় ( 31100৩- 

81৪) মানুষের মধ্যে পুরুষই অসীম, অপরিবর্তনশীল, 

নিসা, সর্বব্যাপদ, নিক্ষিযম ও অদগঙ্গ; কিন্তু তাহার 

প্রক্কৃতি বস্ততঃ সীম, পরিবর্তনশীল, কালে আবদ্ধ, অপর্ব- 

ব্যাপী, ক্রিয়াশীল ও সঙ্গযুক্ত । ম্থৃতরাং জন্ম, মৃতু 

প্রভৃতি মানুষের মধ্যে ষে প্রকৃতি আছে ত।হারই ধর্ম, 

আর তাহার মধ্যে যে পুরুষ আছেন--তিনি এ দকগের 
অতীত। কাজেই আমর! দেখিতে পাইতেছি ষে ১৮শ . 

কারিক পুরুষের বহ্ত্ব প্রতিপর করিতে চাহে ন! ( ইহ! 

অসম্ভব ), কিন্ত প্রকৃতির উপাধির বহৃত্বই প্রত্তিপন্ন 

করিতে চাছে। অধিকন্ত ইহ! স্পন্রীকুত হইতেছে বে, 

১৩ ও ১১প কারিকায় পুরুষের থে একত্বের কথ. বল 

হইয়াছে ১৮শ কারিক। পরোক্ষভাবে তাহাই প্রতিপন্ন 

করিতেছে। 



৮২ 

কিন্ত এ প্রশ্ন এখ'ও হহতে পারে বে ১৬শ কারি- 
কায় পুরুষের যে বহন স্বীকৃত হইতেছে, তাহার সহিত 

পুক্ষষের একত্ব কিরূপে সমঞ্জস হইতে পাবে ? অথবা, 

পুরুষ [ক করিয়া এককালে এক ও বু হইতে পারেন? 

এই গুশ্রটী দর্শনশান্ত্রের একটী অত্যাবশ্যকীপ্ধ বিষয় এবং 

ইহাতে দর্শনের 'এক ও বনহুর প্রাচীন সমপা। (16 

1010101917) 01617901759 2180 059 1120 ) উত্থিত 

হইতেছে । মানুষই এ বিষয়ের .প্রকষ্ঠ উদ্বাহরণ--মানুষ, 

এককালে এক ও বহু । মানুষ পুরুষ ও প্ররুতির সমন্বয় 

(01510) ধে কোনও উপাগেই- সান্লিধ্য হেতু বা 
জন) কোনও উপায়ে-_ এই ছহইটী বিভিন্ন জিনিষ মান্ষে 

সমন্থিত হই] থাকুক ন! কেন, একথা অস্বীকার কর! 

যাযব ন। যে মানব একে বছহু। কিন্তু কেবল একথ৷ 

বলিপেই সমস্যাটীর মীমাংসা হইবে না। আমাদিগকে 

একথা প্রমাণ করিতে হইবে যে, এক পরমপুরুষ আছেন 

এবং জীবসকল তাহারই অংশ ব| বিতির প্রকাশ মাত্র। 

কেবল এই উপায়েই আমর! «এক ও বছর” সমস্যাটার 

মীমাংসা করিতে সক্ষম হইব । এ বিষয়ে সাংখ্যের মত 

কি? সাংখ্যকারিক। ও সাংখে)র অন্যান) পুস্তকগুলিতে 

পুরুষের লক্ষণটী কেবল সাধারণভাবেই কর! হইয়াছে, 

যদিও তাছার। বলিতেছে যে, পুরুষ বনু; অর্থাৎ জীবের 

1ভনন লক্ষণ প্রদত্ত হয় নাহ-_তাভাদের একটী সাধারণ 

লক্গণই দেওয়া হইয়াহে। জীবও অসীম, অপরিবর্তন- 

শীল, সব্বব্যাপী ইত্যাদি ; অর্থৎ পরমপুকু-ষর যে গুণ- 
শুনি আছে জীবেরও সেগুপি আছে। কাজেই তাহার! 

সকলেই অবিকল একরূপ, কিন্তু তথাপি তাহার! ভিন্ন ও 

বহ। ইছ। কিরূপে সম্ভবপর ই একথ! কেবল সম্ভব 

হস্তে পারে যদি আমরা বিবেচনা করিতে পারি যে, 

বস্কতঃ এক পুরুষই বিদ্যমান এবং অন্যান্য পুরুষ তাহার 

ংশ ব! বিভিন্ন প্রধাশ মাত্র । অথব! পাংখ্যের কথার 

বলিতে গেলে--প্রত্যেক জীবই কোনও শি্ছিষ্ট উপায়ে 

প্রকৃতিবুক্ধ পরমপুরুষ । এই কারণেই সাংখ্য জীবকে 

অসীম, নিত্য, প্রভৃতি বলিতেছে। ইহার অন্য কোনও 

প্রকার মীমাংদ হইতে পারে না, কারণ 'পুর্ণস্বতাব' 

তথাপি “বনু'-_-পুরুষের এই ছইটী বিশেষণ অসমঞ্জস হইয়া 

পড়ে, যর্দি আমরা এই কথা ধরি যে তাহার! সম্পূর্ণ ভিন্ন 

ও ম্বাধীন; যেহেতু একেবারে তিন্ন হওয়াতে তাহার। 

পরম্পরকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে এবং তাহাতে তাহা- 

দের পূর্ণত্বেরও লাঘব ঘটে। 
আমরা বদি পাংখ্য-সুত্রের কথা ধরি, তাহা! হইলে 

দেখিতে পাই যে ইহাও উপরি-উত্ত বিষয় সম্বপ্ধে একই 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে । পুকুষবছ্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়! 

(১আ: ১৪৯ন; ও গুঅঃ ৪৫সুঃ দেখ) ইহা বঙগিতেছে-- 

তত্ত,রোধিনী পত্রিক। ২১ কম, ৪র্থ গাগ 

“উপাধিতেদেইপ্যেকল্য নানাধোগ আকাশমোব ঘটা- 

দিভিঃ” (১ম ১৫০ঃ) | অর্ধা,ৎ “উপাধির বিভিন্বত। 

| ছেহু একই আম্মা বছরূপে প্রতিভাত হর, যেরূপ ভিন্ন 

ভি ঘটাদিসংযোগ হেতু একই আকাশকে বহ্রূপ 

দেখার ।” অনিক্রন্ধ ও বিজ্ঞানতিক্ষু বিবেচন। করেন যে, 
এই স্থটীতে বৈদগিকদের মতের কবধা বল! হইয়াছে 
এবং সাংখাকার ইহার খণ্ডন করিতেছেন। কিন্ত এই 
মতের পরিপোধক কোন্ প্রমাণ নাই । এই হ্র়টীকে 
নিক্মালখিত হুত্টীর সহিত তুলন! করিয়া দেখ। ষ/উক-_ 
"গতিশ্রতরপুযপাধিযোগাদা কাশ বৎ” (৫১ সঃ), অর্থাৎ 

“শ্র্ত পুকষের গতি সন্ব-ন্ধ যাহা বপিয়াছেন তাহ। ইহশার 

উপাধি সম্বন্ধেই, যেরস আকাশ সক্ধে”। বিজ্ঞানতিক্ষু 

এই সথব্র্টার এইন্ধপ ব্যাধ্যা করিতেছেন--প্যা। চ গভি- 

শর্মতরপি পুরুষেহন্তি সা বিতুত্ব-্তিশ্থবতিযুক্তান্থরোবে- 
নাকাশস্োবোপাধিযোগাদেব মন্তব্যেতার্থঃ। অত্র 6 

প্রমাণম্--“ঘটলংবৃতমাকাশং নীয্নমানে ঘটে বথা। ঘটে। 
নীয়েত নাকাশং তহজ্জীবে। নভোপমঃ*।* অর্থাৎ, 

“অবশ্য বেদেতে পুরুষের গতি সম্বন্ধে উক্তি আছে। 

কিন্ত এগুলি শ্রতি ও স্থৃতিঠে পুরুষের সব্বব্যাপিত্বের 

বিষয় যাহ! বল হইয়াছে তাহার সহিত সমন্বয় করিয়াই 

বুঝিতে হইবে; সুতরাং উহ কোন পুরুষের সম্বদ্ধেই 

বল! হুইক্াছে, এইরূপ ধরিতে হইবেঃযেক্পপ আকাশের 

গতি উহার -উপাধিতেষ্ই প্রযুক্ত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে 
প্রমাণ এই-__যখন একটা ঘট একগান হইতে স্থানাস্তরে 

লইয়। য/ওয়। হয়, তখন সেই ঘটেত আবন্ধ আকাশ 

যেরূপ গতিযুক্ত বলির প্রতীয়ষান হয় কিস্তু বস্তুতঃ ঘটটিই 

গতিমান--আকাশ নে, সেইরূপ ডপাধিযুক্ত জীবও এ 
সম্বন্ধে আক।শের ন্যায়। ব্রক্গাবিন্দু উপনিষদ, ১৩*। 

৬ অধ্যায়ের ৫৯ স্থ টার সহিত এহটা পাঠ করিতে হইবে। 

সেই স্থআটী এই-_“গতিশ্রতেন্চ ব্যাপকত্বে২প্যুপাধিযে।গ।- 

স্তোগপদেশকাললাতো ব্যোমবং”, অর্থাৎ “এবং যদিও 

আস্ম। সর্বব্যাপী, তথাপি শ্রুতিতে ইহার গতিদন্বদ্ধে ধাহ। 

বল। ছুইক্জাছে তদনুসারে কাপক্রমে উপাধিসংযোগে ইহার 

ভোগদেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, ধেরূপ আকাশ 

সম্বন্ধে ।* এখানে বিজ্ঞানাতক্ষু ্প্শঃই স্বীকার করি- 
তেছেন যে উপরি-উক্ত সুত্রগুলি সাংখ্যেরই মত প্রকাশ 

করিতেছে যে, আত্ম স্বতাবতঃ এক, নিত্য ও সর্বব্যপী, 

কিন্ত উপাধিসংযোগে সীমাবদ্ধ ও তিন্ন বলিয়! প্রতীরমান 
হয়। সুতরাং আমর! দেখিতে পাইতেছি যে প্রথম ..অধ্যা- 

য়ের ১৫* স্ুত্রের বিজ্ঞানতিক্ষু যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 

ভাহ! স্পষ্টতই ত্রাস্ত এবং শেবোক্ত ছুইটী হ্ুত্রের তিনি বে 

ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহার সঙ্গে অসমঞরস। ভ্রমাপনে।” 

দলের জনয ১৫৪ সুআটীর সহিত যুক্ত যে ১৫১, ১৫২, 



আধাঢ, ১৮৪৮ 

ও 

১৫৩ ও 3৫৪ শুত্রগুলি--তাগাও বিবেচনা করিয়া 

দেখিতে হইবে। 

১৫১ স্থব্রটী এই--“উপাধির্ভিদ্যতে নতু তত্বান, 

অর্থাৎ উপাধি ভিন্ন, কিন্ধ তাহার ধারক নহেন” । ইহার 

প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, যেরূপ ঘটাি উপাধিভেদে 

আকাশকে ভিন্নরূপ দেখার কিন্তু ইহা বস্ততঃ যাহ! তাহাই 

থাকে, সেইব্ধপ মাস্মা। স্বভাবতঃ ঘাহা তাহাই থাকলেও 

উপাধিভেদে ভিন্ন বলিয়া! প্রতীয়মান হয় । অনিরুদ্ধ ও 

বিজ্ঞানভিক্ষু ১৫০ স্ুত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার 

সহিত সামঞ্রদ্য রক্ষ। করিয়াই ইহার ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়।- 

ছেন। কিন্তু আমর! দেখিয়াছি যে ১৫০ স্ত্রের তাহার 

যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহ। ভ্রান্ত ; সুতরাং এই স্ত্রীর ও 

তাহার যে ব্যাথা করিয়াছেন তাহও ভ্রান্ত । 

১৫২ সুত্রঠী এই--“এবমেকত্বেন পরিবর্তমানস্য ন 

বিরুদ্ধধন্মাপ্যাস১, অর্থাৎ «“একরূপে যে আম্মা সর্বণ্র 

বিরাজমান তাহাতে বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস বা আরোপ 

হইতে পারে না” আম্মা যি বস্কতঃ এক হয় তাহ 

হইলে ইহা! কিরূপে বহু হইতে পারে, এবং কিরূপেই ঝ 

পরম্পরবিরোদী ধন্শ-একত্ব ও বহত্ব--এককালে 

ইহাতে থাকিতে পারে? পূর্বোক্ত হুত্রী এই আপত্তির 

উত্তরশ্বরূপ। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু এই স্থত্রটার- ভিন্ন 

অর্থ করিয়াছেন ; কিন্তু এবিষয়ে আমর! পূর্বোক্ত হুত্রটী 

সম্বন্ধে যাহা বপিয়াছি এই স্থত্র সন্বন্ধেও সেই কথ।। 

১৫৩ স্ুত্টী এই--অন্যধর্মত্বেথপি নারোপাৎ তৎ- 

সিদ্ধিরেকত্বাৎ'”, অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম হওয়ায় বহুত্ব 

আত্মার উপর কেবল আরোপিত হইয়াছে, কিন্ত আত্মা 

এক হওয়ায় ইহ! বস্ততঃ আম্মার ধর্ম নহে।” অথব! 

সহজ কথায় বলিতে গেলে বহুত্ব বাস্তবিক প্রকৃতিরই 

ধর্ম, কিন্ত প্রক্কৃতি যখন পুরুষের সহিত যুক্ত হয় তখন 

ম্বভাবতঃ এক হইলেও পুরুষকে বহু দেখায় । অনিরুদ্ধ 

ও বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, কিন্ত 

পুর্ববোক্ত সুত্রগুলির ব্যাখ্যার ন্যায় তাহাদের এই 

ব্যাখ্যাটীও ভ্রান্ত । 

১৫৪ সুত্রটী এই--"নাদ্বৈতশর্শতবিরোধো৷ জাতিপর- 

ত্বাৎ», অর্থাৎ পসাংখ্যে যে পুরুষের বহছুত্বের কথ! বল৷ 

হইয়াছে তাহার সহিত বেদের পুরুষের একত্বের-- অদ্বৈ- 

তত্বের কোনও বিরোধ নাই, কারণ এই উক্তিগুলি 

পুরুষের জাতিত্ব সম্বন্ধে ।” এই সথক্টা একটা নৃতন | 

বিষয়ের অবতারণ| করিতেছে এবং সাংখ্যকারিকার ১০, 

১১ ও ১৮ ক্লোকের ব্যাথ্য। সম্বন্ধে যে গোঁলযোগ উখিত 

হুইয়াছিল। তাহার মীমাংসার একটা, উপায় বলিয়া- 

_দিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষের একত্ব বলিতে 

তাহার জাতিগত একত্বকেই বুঝাইতেছে, অপর পক্ষে 
গঁ 

্রন্থপরিচয় 

যোগশান্ত্র। 

শ্রীজ্যোতিরিজ্জরনাথ ঠাকুর । মূল্য ৩২ টাক।। আর্দি 

জ্রাঙ্গসমাজ ৫৫নং আপার টিপুর রোড, কলিকাতা হইতে 

জক্ষিতীজ্নাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত । 

৮৩ 
পর পপ সস্প ভসপ্্পশ প 

চস 

পুরুষের বহুত্ব বলিতে তাহান্ত ব্যক্তিগত (১)301০৯ ) 

বহত্বকেই বুঝ/ইতেছে। অর্থৎ, পুরুষকে যখন এঞ্চ 

বল! যায় তখন ইহাকে জাতিরূপেই বুঝায় এবং যখন বহু 
বলা যায় তখন ইহাকে ব্ফ্তিরপেই, অর্থ জীবরূপে 

বুধায়। কিন্তু এখানে 'জাতি'র যে ছুইটী অর্থ হইতে 

পারে সে বিষয়ে যাহাতে গোলমাল ন৷ হুইয় যায় তাহাতে 

সতর্ক হইতে হুইবে। ব্যবহারিক ন্যায়ে (0012291 
1021০) “জাতি'শব্বে একজাতীয় জিনিষের সাধারণ 

গুণগুলি বুঝায় । স্থতরাং 'জাতি” অর্থে কোনও বাস্তব 

জিনিষকে বুঝায় না, কেবল কতকগুলি গুণের সমষিকেই 

বুঝায় ; আর ব্যক্তিই হইতেছে বাস্তব ভ্িনিষ, অর্থাৎ 

যাহার গুণ আছে । “জাতির” এই অর্থে জীবই বাস্তব 

এবং পর্মপুরুষের কোন বাস্তব সন্ত। নাই ; ইহ! কেবল 

জীবের সাধারণ গুণগুলির সমপ্িমাত্র। কিন্তু আমর! 

পুর্ব্বে দেখাইয়াছি যে পরমপুরুষের এই অর্থ হইতে পারে 

ন।। "জাতি'র অপর একটী অর্থ আছে। দর্শনশাস্থ- 

মতে 'জাতি” অর্থে একটা বাস্তব পদার্থকে বুঝায়, ব্যক্কি- 

সকল ইহা'রই প্রকাশ মাত্র (হেগেল ও তাহার অন্ুচর- 

দিগের মত )। এই অর্থে পরমপুকুষই একমাএ থাস্তব 

পদার্থ এবং জীবসকল তাহার প্রকাশমাত্র, ম্বতরাং জীব- 

সকল পরমপুরুষের ন্যায়ই বাস্তব। সাংখ্যক1রিকা- 

প্রণেতা যখন বলিতেছেন যে, পুরুম এককালেই এক ও 

বহু, তখন তিনি “জাতি” ও “ব্যক্তির” উপরি-উক্ত অর্থই 

বুঝিতেছেন । এখানে একথা লক্ষ্য করিতে হইবে যেঃ 

| ধাহার! বলেন ষে পুরুষের একত্ব একটী জাতিবাচক শব্ধ 

মাত্র, তাহার! ভুলিয়৷ যান যে সাংখ্যমতে পুরুষের এমন. 

কোনও গুণ নাই ধাহ! দ্বার এক হইতে অপরকে পৃথক 

কর! যাইতে পারে ; এবং আমর পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি 

যে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি গুণগুলি পুরুষের নহে, কিন্তু যে 
উপাধির সহিত পুরুষ যুক্ত উহার তাহারই গুণ। 

স্থৃতরাং যাহ। দ্বারা এক পুরুষকে ত্বপর পুরুষ হইতে পৃথক 
| কর! যাইতে পারে, এরূপ কোনও গুণ ন1 থাকায়, পুকু- 

ষের বভৃত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না । সংঙ্গেপে, পুরুষ 

এক এবং উপাধিযুক্ত হইয়াই তিনি বহছরূপে প্রকাশবান । 

গ্রন্থপরিচয়। 

গীতা রহস্য-__ঞমপ্তগবদগীতা-রহস্য অথব| কম্ম- 
লেখক বালগঙ্গাধর তিলক, অনুবাদক 

ভারত-তিলক বালগঙ্গাধর তিলক রাজনীতিক বলিয়! 



৮৪ 

স্বদেশে ও বিদেশে যেমন. পরিচিত, প্রগাড় পাঙি- 

ত্যের জন্য তেমনই বিদ্বজ্জনসমাজে সমাদৃত। সরকার 

রাজনীতিক কারণে তাহাকে যখন কারারুদ্ধ করিয়া 

রাখিয়াছিলেন, তখনও তাহার শ্রমবিরতি ছিল না--সেই 

অবস্থায় তিনি আর্ধ্যঞজ্জাতির আদিভূমি সম্বন্ধে অনেক 

গবেষণা! করিয়াছিলেন । অনেকে হয় ত জানেন না, 

প্রথমবার যখন তাহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়, 

তখন বিলাতের কোবিদনমাজ তাহাকে মুক্তি দিবার অন্য 

সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সে কার্ষ্যে 

আচার্য ম্যাকমূলার অগ্রণী ছিলেন। 

দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হইয়া তিনি গীতার ব্যাখ্য। 

রচনা করেন । 

তিলক আর্ধ্জাতির আদিতূমি সম্বন্ধে যেমন প্রদ্ব- 

তত্বের আলোচন! করিয়াছিলেন, তেমনই গীতায় উক্ত 

কর্মযোগের স্বরূপ দেশবাসীকে বুঝাইয়াছেন। 

“গীতা নুগগীতা কর্তব্যা কিমন্যেঃ শান্ত্রবিস্তরৈঃ |” 

বাস্তবিক গীত অনস্ত জ্ঞানের আকর। প্রাটীন 

বাখ্যাকারদিগের মধ্যেও ধর্মভেদে গীতার ভিম্ন ভিন্ন 

ব্যাথা! দেখা যায়। প্রতীচা জ্ঞানের আলোকেও গীতার 

ব্যাখা কর| হইয়াছে । যে সকল ভারতবাসী সে কাধ্যে 

আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের যধ্যে বোম্বাই হাই- 

কোর্টের জন্ত অকালনির্ববাপিত-জীবনদীপ কাশীনাথ 

ন্াত্বক তেলাং মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখষোগ্য। 

বঙ্গদেশে সাহিত্যসঘ্নাট বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে গীতার 

ব্যাখা। করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। “প্রচারে” তাহা 

,ধারাবাহিকরূপে প্রকাতি হইতেছিল। বাঙ্গার্সীর ছুর্ভাগয, 

তিনি সে ব্যাখ্য। সম্পূর্ণ কতিয়। যাইতে পারেন 

নাই। 

তারতের এই নবধুগে লৌকমান্য বালগঞ্গাধর তিলক 

তাহার প্রগাঢ় পাত্ডিত্য ও ভূয়োদর্শন লইয়। গীতার ব্যাখ্য। 

প্রা 

সপ. পরা 

১০ 

করিয়াছেন। ত্ঠাহার ব্যাখ্যা অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি 

হয় ন।। ভক্তির দিক হইতে গীতার ব্যাখ্যা অনেক: 

হইয়/ছে-_এ ব্যাখ্যা কর্মের দিক হইতে । আজ যথন 

আমাদের দেশে কম্মের তৃর্ধ্যনাদ ধ্বনিত হইয়াছে, তখন 

(তিলকের মত কন্মী কি ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 

তাহ। জানিয়! রাখা! দেশবাসীর পক্ষে প্রয়োজন । 

তিলকের এই মহাগ্রন্থ বাঙ্গাল! ভাষায় অনুদিত হওয়ায় 

বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে । তিলকের মূল 

মাহা পুস্তক হইতে শ্রীযুত জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর এই 
অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ পাঠ করিলে অন্থবাদকে 

নুূল বলিয়! অ্রম হয়। ৃ 

আদ বাঙ্গালায় গীত! সম্বন্ধে এরূপ পুত্তক আর 

প্রকাশিত হয় নাই। বা্গালার শিক্ষিত সমাজে যে এই 

তত্তবোধিনী পত্রিকা 
২১ কল্প, ৪র্ঘ ভাগ 

পুস্তকের আদর হইবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র 

সন্দেহ নাই। 

ভিলকমহাশয়ের এই রচনা ভারতের অন্যান্য 

ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে । গীত! সাম্প্রদায়িক ভাব 
হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত এবং বিশ্বদ্ধ জ্ঞানই তাহার 

ভিত্তি। সেইজন্য গীতাপাঠে সকল মতাবলম্বীই উপকৃত 

হইতে পারেন। সেইজন্যই মুরোপে ও মার্কিণেও গীতা 
অনুদিত ও আদৃত হুইয়্াছে। এদেশে গীত৷ হিন্দুর পরম 
আদরের । বাহার মনোযোগ সহকারে গীত পাঠ 

করিয়াছেন, তীাহারাঁও কর্্মবীর বালগঙ্জাধর তিলক 

মহাশরের এই কর্ম্মযোগ-শান্ত্রের ব্যাখ্যায় অনেক নৃতন 
বিষয় পাইবেন। “দৈনিক বহ্গমতী-_-১৩৩১ ১লা মাঘ। 

ব্রাক্ষধশ্মের প্রকৃতি । আদি ব্রাহ্মসমাজের 
এবং তন্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীগ্রনাথ 
ঠাকুর তত্বনিধি বি-এ কর্তৃক বিরচিত এবং “আলো ও 

ছায়।' প্রতি গ্রন্থরচরিত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় বি-এ 

কর্তৃক লিখিত ভূমিকাসম্বপিত । মুল্য এক টাকা মাত্র। 

এই পুস্তকে ভগবানের আশ্বাসবাণী--ব্রাহ্মধর্ম্নের বাণী,--. 

াহ্গবর্শের অসাম্প্রদ্থীত্রিক তা, সত্য ধর ও উপধর্ধ, ঈশ্বর 
ও মানব, ঈশ্বর মলময় এবং ঈশ্বর অন্তর্ধামী,_-প্রভৃতি 

ভগবন্তত্ব বিষয়ক বিস্তর আলোচন৷ সন্নিবি হইয়াছে । 

গ্রন্থকারের প্রগাঢ় আন্তরিকতা এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে 

ফুটিয়। উঠিয়াছে। এই পুস্তকে স্থলবিশেষে আমাদের 
মতবিরোধ থাকিলেও এব্প পুস্তক যে ভগবদ্িশ্বাসীর পক্ষে 

আলোচ্য তাহ! বলা বাহুল্য মাত্র। কাগজ ছাপা এবং 

বাধাই উত্তম। ১৬৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান,--আদি 
ব্রাহ্মসমাকজ ; ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড --ষোড়ার্সাকো 

--কলিকাত।। বঙ্গবাসী--১৩৩১ সাল, ১৬ই ফাল্তুন। 

চিন্তাশীল লেখক বলিয়! বাঙ্গলা সাহিত্যে ক্ষিতীন্ত্র- 
বাবু 'স্থপরিচিত। অল্পদিন পুর্বে তাহার “মাট ও 
সাহিত্য” নামক উৎকষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গল! সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি 
করিয়াছে । বর্তমান গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রবাবু ব্রাহ্ষধর্মের দার্শ- 
নিক ভিত্তি ও তাহার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দে ব্রাহ্গধন্ম্ের উদ্ভব আকন্পিক 

ব্যাপার নহে ; ইহ! প্রাচ্য ও প্রতীচ্ের ভাবসংঘর্ষের 

স্বাভাবিক পরিণতি ॥ ব্রাহ্মধর্ম সনাতন হিন্দুপম্ম্েরই 

মূলতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত । ক্ষিতীন্দ্রথাবু সহজ ভাষায়, 

সরল ও প্রাপ্রণভাঁবে এই গ্রন্থে ব্রাহ্মদন্দ্ের কথ! বিবৃত 

করিয়াছেন। ইহাতে হর্বোধা দার্শনিক কুটতর্কা নাই। 

ধাহার! ব্রাঙ্মধর্মের সম্বন্ধে বিশেষ ক্ছি জানেন না, অথচ 

তাহার সম্বন্ধে নানান্ধূপ অদুত ধারণা পোষণ করেন, 

তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পাঠ কারয়! দেখিতে অন্থরোধ 

করি। ব্রাঙ্গধর্ম যে বর্তমান যুগে আমাদের দেশে একটি 
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বিশেষ শক্তি সার করিয়াছে, তা অশ্বীকার করিবার 

উপায় নাই $ এই শাক্ির যুপ উৎস কোথায়, তাহ? 

জানিতে হইলে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর গ্রন্থ পাঠ করা প্রশ্নোজন। 

অনেক ব্রাক্গ লেখকের রচনার মধ্যে আমর! সনাতন হিন্দি 

ধর্দ্ের প্রতি একটা৷ কুসংস্কারপূর্ণ অবজ্ঞার ভাঁব দেখিতে 

পাই ? ক্ষিতীজ্র বাবু যথাসম্ভব সাম্প্রদায়িক কুলংস্কারযুক্ত 

উদার মনোভাব. লইয়াই গ্রন্থথানি লিখিয়াছেন । ইছা 

গ্াহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নছে। প্রসিদ্ধ কৰি 

্রীমতী কামিনী রাঁর এই গ্রস্থের একটা সুচিন্তিত তূশিকা 

: পিথিয়াছেন । আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামন। 

করি। আয়তন হিসাবে গ্রগ্থানির মূল্য অতি সুলভ । 

গ্রস্থপরিচয় ৮৫. 

আমরা আশ! করি গ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 

এই জাতীয় গ্রন্থ আরও লিখিয়। মানবঙ্গাতির কল্যাণ 

কগিবেন । প্রতিভা--মাঘ-ফান্ধন-চেত্র ১০৩১। 

প্রভাতী । (হিটতষণা গ্রস্থাবলী ২৫নং) শ্রীযুক্ত 

ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর প্রণীত । মূলা ৪* আনা । ৫৫নুং 

অপার চিৎপুর রোড-_আদি ব্রাহ্মপমাজ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র, এবং তব- 

বোধিনী পত্রিকার স্থযোগা সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্ত্রনাথ 

ঠাকুর মহাশয়ের লেখনী অক্লান্ত । ইহার পবিত্র লেখনী 
ৃ হইতে যষেলকল সং-সাহিত্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 

তৎসমুদয় অনেকের স্থপরিচিত। আংলাচ্য গ্রন্থধানি 

আনন্দবাজার-:৮ই শ্রাবণ) ১৩৩১ সাল। | তার রচিত “হিতৈষণ! গ্রন্থাবলী*র অন্যতম। গ্রন্থকার 

*ত্রাহ্মধর্ধ্ের প্রকৃতি” পঞ্চদশ কথায় ১৬০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত 

হইয়াছে । প্রত্যেকটা কথ। এমন সরল সুন্দর ভাষায় 

লিখিত হইয়াছে যে ইচ্ছ! হয় ইহা গ্রতিদিন পাঠ করি। 

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ "ঠাকুর মহাশয় স্রপরিচিত লেখক, 

ঠাহার ভাষা যে সুন্দর ততৎসন্বন্ধে মতভেদ নাই । তিনি 

এই গ্রন্থে বে সমন্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহা প্রাণে প্রাণে 

অনুভব না! করিতে পারিলে কখনই এক্প প্রাঞ্জল ভাষায় 

লিধিতে পারিতেন না বলিয়া! আমাদের বিশ্বাস । গ্রস্থথানা 

ধর্মপ্রাপা, বিদুধী, “মালো। ও ছার! গ্রভৃতি গ্রন্থরচরিত্রী 

উ্মন্তী কামিনী রায় মহোদয়ার ভূমিকায় আরও মনোজ 

হইয়াছে। 

ব্রিশ বৎসর পূর্বেও ব্রাহ্গমমা্স্থ অনেক লোক 

তাচাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি ও সরলতা থাক! 

সত্বেও কেবল ব্রাঙ্মঘমাজের অন্তভু ক্র বলিয়। অযথা 

নিন্দিত হইয়াছেন। সাধু ধাহাদের সংকল্প, ঈশ্বর তাহা- 

দের সহায় । আজ সেই ব্রাঙ্গপমাজের মত প্রাচীন 

সমীঞ্জে অবাঁধে চলিতেছে । সেইজন্য সাহস করিয়। 

বলিতে পারি, ক্ষিতীন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থ প্রাচীন সমাজেও 

আদরণীয় হইবে । আমার মনে হয়, এই রকমের এক- 

খান! গ্রগ্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া সঙ্গত ; সাম্প্রদায়ি- 

কতা দোষে এই গ্স্থখান। দুষিত হইলেও মুল ধন্মতত 

সুন্দরুর্ূপে লিখিত হইয়াছে । | 

কলেজের ছেলেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক 

শান্তি পাইবেন । ধশ্মজীবন সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা 

না থাকায় পাঠ্যাবস্থায় অনেক ছাএকে কুপথে পতিত 

হইতে দেখা যায ॥ এই সরল সহ গ্রন্থথান। পাঠ করিলে 

ধর্মের বীলমন্ত্র কি তাহা উত্তমরূপে বুঝা যার । ধর্ম বিষয়ে 

ভন থাঁকিলে সেই ভাবে ন! চলিয়া থাকা যার ন1। 

গ্রন্থের দশম কথা, “মামেকং শরণং ব্র্দ ৯১ পৃষ্ঠা 

হইতে ১০১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এই কথ প্রতিদিন 

পাঠ করিলে সাংসারিক ছঃখ হইতে শাস্তি পাওয়া যায় । 

ভূমিকায় পিখিয়াছেন £-*ইহা একখানি গদ্য-পদ্যের 

গখতিকাব্য 1” কেহ মনে করিবেন না যে ইহাতে পণ্য 

বচন। আছে ? গ্রশ্থথানি আগাগোড়! কবিতাঁময় গদ্যে 

রচিত। ইহাতে যে গীতি আছে, তাহা ভগবদ্থক্তের 

নির্মল আম্মা হইতে বস্তি হইয়া উঠিয়াছে। ম্থতরাং 

্রন্থখানি পবিত্র ভাবে ও পবিত্র চিন্তার ভরপুর । পড়িতে 

পড়িতে মনের অন্ধকার দূরীভূত হয়, হৃদয় নির্মল হয়, এবং 

আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। আর্ি-কালিকার দিনে বাল! 

সাহিত্যে এরূপ পবিত্র গ্রন্থ অতিশয় বিরল । বাঙ্গালীর 

নিকটে এরপ গ্রশ্থের সমাদর হইলে বুঝিব, বাঙ্গালী সত্য 

সত্যই উন্নত জীবন লাভের জন্য ব্যাকুল হুইয়াছে। 

বাঙ্গালীর কি সেরূপ শুভদিন আসিয়াছে ? পুস্তকের ভাষা 

কিরূপ সরল ও স্থন্দর, তাহার একটু নমুন। আমর যদৃচ্ছা- 

ক্রমে একস্থান হইতে উদ্ধত করিয়। দেখাইতেছি £-- 

গ্বাধীন পুরুষের সন্তান তুমি! স্বাধীনতাই তোমার 

জন্মগত অধিকার । রিপুগণ তোমাকে দিবানিশি তাহা" 

দের জালে ঘিরিয়! ফেলিবার চেষ্টায় আছে। সাঁবধান-_ 

স্বাধীনতা কিছুতেই হাঁরাইও না। এক মুহূর্তের স্বাধীনতা 

_ অনন্ত জীবনের পথ প্রদর্শন করে । স্বাধীনতার শিগ। 

বাজাইয়! দাও-_ স্বাধীনতার সহচর--৫প্রম, ভক্তি দয়] 

প্রস্তৃতি--সকলে চলিয়! আন্ুক ৷ রিপুগণের*সঙ্গে লাগা- 

ইয়! দাও মহাসংগ্রাম। ইন্দ্রিয়-অশ্থের উপর চড়িয়া পড় 

ংঘমের লাগামে তাহাকে নিজের আয়হ করিয়া যাও-_ 

পর সেনাপতি স্বাধীন পুরুষের নিকট হইতে আদেশ লইম 

এস, কি করিতে হইবে। হদয়কে ক্ষতবিক্ষত হইতে | 

দিও না-নিজের গৃহে শত্রগণকে প্রবেশ করিতে দিও 

না। নিদ্রিত পাকিয়। শত্রগণের উতসাহ-বদ্ধন করিও 

না_ জাগিয়া উঠ। বিবেক-বিচারের শাশিত তরবাি 

ধারণ কর__আর ভগবানের নামে জয়ধ্বনি করিয়া বিপক্ষ 

রিপুগণের মধো মৃত্যুর আগুন ছড়াইয়। দাও।” ইতাদি। 

এইরূপ সুন্দর সরল ভাব! নিশ্মল তটিনীর উল্লাপময় 
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আ্রোতের ন্যায় সর্বত্র নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। পুণ্ত- 

কের মুদ্রণ যেরূপ সুন্দর, বাধাইও তদ্রুপ । এই ক্ষ 

পবিত্র গ্রন্থানি পাঠ করিয়া আমর! আনন্দিত হইক়াছি; 

পাঠকগণও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। 
গক্ষবণিক-্গ্োষ্ঠ ১৩৩২ । 

সংবাদ । 
ভবানীপুর ব্রাঙ্ষসমাজের সাম্বশসরিক 

উত্সব-_:বিগত ৭ই, ৮ই ও ৯ই আধাঢ় তিন দিন 
ধরি! ভবানীপুর ব্রাহ্মদমাজের চতৃঃসপ্ততিতম সাম্বৎমরিক 
উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়। গিয়াছে । গত ৭ই 
আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭০ ঘটিকায় শ্রদ্ধেয় জরীবুক্ত 
তবসিদ্ধু দত্ত শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ। শীল মহাশয়ের সযোগি- 
তাক “ছায়াচিত্র, যোগে শ্রমল্মহর্ধিদেৰ সম্থন্ধে একটা 
সুন্দর বক্ততা দেন। বক্কৃতাটা বর্ণনাভঙ্গিতে উপস্থিত 
শ্রোতৃবর্গের বড়ই খদয়থাহী হুইয়াছপ। 

গত ৮ই আযাঢ় বুধবার সন্ধা ৭1৯ ঘটিকায় শ্রদ্ধের 
শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্থ বিএ, ও পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত স্থুরেশচন্্ 
সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ বেদী গ্রহণ করেন। সাংখ্যতীর্থ- 
মহাশয় শ্রীযুক্ত শিতিকণ মপ্রিকের অনুরোধক্রমে তাহার 
“পাপের উৎপত্তি ও তাহার প্রতীকাঁর” বিষয়ে লিখিত 
নিবেদন পাঠ করেন । উহা আগামী শ্রাবণ-সংখ্য। 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ॥ বরদ1 বাবুর আরাধন! ও 
উপজ্রশ অতি স্থন্দর হইয়াছিল । 

গত ৯ই আধাঢ় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭৪ ঘটিকার 
সময়ে জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রচ্ছেয় শ্রীধুক্ত ক্ষিতীকজ্রনাথ 
ঠাকুর বি-এ, তত্বনিধি ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিস্তামণি চটো- 
পাধ্যায় বি-এল, বেদী গ্রহণ করেন । চিস্তাষণি বাবু 
একটী স্ুগম্ভীর উদ্বোধন করিলে ক্ষিতীজ্ বাবু “্ধম্মে 
সাম্প্রদায়িকতা ও ঘন্দ-বিবাদ* বিষয়ে সময়োপযোগন 
একটি সুন্দর উপদেশ পাঠ করেন । গত ফলোর 
“নিবেদন ও অদ্যকাঁর এই “উপদেশ” মুদ্রিত হইয়া! পূর্বেই 
উপাসকমণ্ডলীর হস্তে বিতরণ কর! হয় । ক্ষিতীক্বাবুর 
উপদেশটা এই আধাঢ়-সংখ্য। পত্রিকান্স প্রকাশিত হইল। 

২১ কয়, ৪র্থ ভাগ 

সপ তে 

গত ৮ই ও ৯ই আধাট়ের সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করেন। 
তাহাদের সমবেতকণ্ে গীত ব্রহ্গসঙ্গীত গুলি আমাদের বড় 
ভাল লাগিয়াছিল। গত ৭ই আধাঢ় শবসিদ্ধু বাবু রাজ! 
রামমোহন রায়ের “ভাব সেই একে” ইত্যার্দি সঙ্গীতটা 
অতি উৎসাহের সহিত গাহিয়াছিলেন। 

_. তত্ববোধিনী-পত্রিকা_ সর্বপ্রকার সাম্প্রদাকি- 
কত পরিত্যাগ পূর্বক কায়মনোবাক্যে সত্যের আরাধনাই 
তত্ববোধিনীর এই সুদীর্ঘ জীবনের একমাত্র প্রত । ব্রত 
কঠিন হইলেও, সুখের বিষয়, তাহার ভঙ্গাপরাধ কোনও 
দিন ইহাকে স্পর্শ করে নাই। বাহারা ইহার নিয়মিত 
পাঠক, তাহার! ইহার অকপট সত্যসেবার পরিচয় প্রতি 
মাসেই পাইয়া থাকেন। বর্তমান যুগে তত্ববোধিনীই 
বোধ হয় একমাত্র পত্রিকা, যে গতান্গগতিকতার মোহে 
পড়িয়। বহিঃপৌন্দধ্যকেই চরম বলিয়! মানিয়া লয় নাই; 
আকারে-প্রকারে যফুগোচিত দীনতা ইনার থাকিলেও 
প্রবন্ধগুলি যে সত্যই জ্ঞানগর্ভ ও মুল্যবান তাহ বিভিন্ন 
সাময়িকে উহাদের জনেকগুলি নিয়মিত উদ্ধৃত হওয়াতেই 
হুদয়ঙগম হয়। সম্প্রতি আনন্মবাজান্ব-পঞ্জিক শিক্ষা-সমা- 
চার” ও "তত্বকৌমুঙ্গী' প্রভৃতিতে ইহার কয়েকটা প্রবন্ধ 
উদ্ধত হইয়াছে । আদিব্রাঙ্গসমাজ্জের “অসা শ্প্রদাক্জিকতা, 
কেবল মৌখিক নহে__ইহা সতাসতাই এত উদার যে 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই ইহাকে “একান্ত আপনার" 
ভাবিয়া! প্রীতি ও প্রেমে অভিষিক্ত করেন। ছৃষ্টাস্তন্বরূপ 
হিন্দুসমাজের মুখপত্র বরিশালের “কাশীপুরনিবাসীর” গত 
১৫ই আযাচ়ের মস্তবাটী আমরা নিযে উদ্ধৃত করিলাম £-_ 

“কলিকাতা আদি ব্রাঙ্মসমাজের তব্ববোধিনী পত্রি- 
কার পিখায় আমাদের হিন্দু লমাজের উপকার হইবে 
বলিয়া আশ! হইতেছে । সম্পাদক শ্রীবুক্ত ক্ষিতীন্ত্রনাথ 
ঠাকুর আমাদের ব্াহ্মণ-সমাজের্ ইতিহাস প্রকাশ করিতে 
আরম্ত করিয়াছেন। “বঙ্গে পঞ্চ ব্রাঙ্মণ করবার আসেন” 
শীর্ষক প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ আমাদের মতানুরূপ ন৷ হইলেও 
ব্রাহ্মণের গৌরববদ্ধক প্রবন্ধ আদি ব্রাক্মসমাজ মুদ্রিত 
করিয়া আমাদিগকে রুতজ্ঞতাপাশে নিবন্ধ করিয়াছেন । 
ক্ষিতীক্দ্রবাবু ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করিয়! ব্রাহ্মণের কর. 
পীয্প কার্যধা করিতেছেন, ইহ! আমরা বলিতে বাধা”। 

স্থানান্তরে আদিত্রাঙ্মলমাজ হইতে প্রকাশিত পুস্ত- 
কাবলী সম্বন্ধে যে গ্রন্থপরিচয় প্রকাশ করিলাম, উহ! 
হইতেও আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে । 

গোরা এটি কয়েকটরী হিন্দু ও মুসলমান ভদ্র যুবক সম্মিলিতভাবে 

বিগ্জাপন | 
পরলোকশত মহাত্ম। জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের, রীচি--মোরাবাদী পাহা- 

ডের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত ব্রঙ্গমন্দিরে ভজনসাধনের নিমিত্ত সাধনার্থী ব্যক্তিগণের জন্য 
কতিপয় “সিট” গঠিত কর! হইয়াছে । ধাঁহারা সাধনার্থারপে অসিতে ইচ্ছা! করেন, 
তাহার! শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুণ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে সমস্ত সংবাদ 
জানিতে পারিবেন। | | 



আদর্শ মিষ্টান্ন তগডার 
(২০৬ নং কর্ণওয়ালিস্-স্্ীট, ভ্ীমাগাজার ) 

আমাদের এখানে সর্বববিধ মিষ্টান্ন অতি বিশুদ্ধ খ্বতে প্র হয়। আমরা বিবাহার্দি উত্সবের 
কণ্টাক্ুও লইয়া থাকি । আমাদের দাকানের বিশেষ সুবিধা এ বসিয়া! খাওয়ার ও বন্দোবস্ত আছে। 

রাহা 

ভাঃ উমেশচন্ত্র পায় এল, এম, এস, [শিয়ের জগদিখ্যাত 

পাগলের মবেষধি। 
৫০ ( ধঞ্চাশ ) বুসর যাবত আবিদ্ধিত হইয়া শত-সহত্ব্দান্ত পাগল ও সর্পব প্রকার বায়ুগ্রস্ত 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মুচ্ছণ, মৃগী, অনিদ্রা, হিগ্রিরিয়, বরধা, স্মায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতি রোগে 

আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ । পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনা ল্য ঠাই। প্রতি শিশি মূল ৫২ পাচ টাক! । 
| এস, সি, রায় এগ কোং 

- ১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস স্ীট, কলিকাত৷ / 

আমি অতি আঁহলাদের সহি5 জান ইত হছি যে ডড. 0, চিরে অ্কত পাগলের মহৌষধ আমার এক পিতৃব্য 

বাবার করিক্সা বিশেষ উপকার পাহয়াছিলেন ॥ তাহার উন্মাদরো প্রবল হইলেই তিনি উহ! ব্যবহার করিতেন 

এবং-তাহা অগ্রিতে জলের ন্যায় কাব) করিত । আমি ইহান  প্রর্ক কল দেখিস নিয়ে প্রত্যেক উন্মাদরোগীর 

জন্য ইহার ব্যবহার অনুমোদন কশ্িত পারি। ইতি-_. ; | 

৫1১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেও্ড লে, 1 ( | ৃ 

যোড়াসাকো, কলিকাত। । রা যা  শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
১৬১ ১২১ ২৪ ? | 

"পপ পাপ ্পপ৯ পপ এর পপ সপ ০০৮ এপাশ (সি রর জে 

[২120. কমলা | মিষ্টাম। ভ[গার 1 ৩. 2০৪4, 054. 

(৩২ । ২ পটুয়াটো না লেন-__আধহাঁষ গ্রীট ভাকঘরের সম্মুখে ) 
সন ১৩০ সালোস্বাপি । 

' আমাদের দোকানের বৈশিষ্ট্য এই যেঃ ইহা এটাধা সর্ধপ্রকার মিগ্রান্নের ভাওডার । 

১ম বিভাগ । হরেক রকম সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, | বুড়ী, ক্ষীরের খাবার, ক্ষীরের ফল ইঃ 
২য় বিভাগ । মিঠাই_-ঘত রকম হুওয়। সম্ভ্॥ |৩য়। জলপানবিভাগ 

অডপরি দ্রব্য সময়মত ও ঠিক ভাবে সরবরাহ য় । সাধারণের পরীক্ষ। শ্রার্থনীয় । 

জ্রীবিপিনবিহারী লাহা। 



স্থাপিত সন ১২৬৫ সাল । 

ভারতের গবর্ণর জেনারেল প্রতিনিধি মহামতি লর্ড চেমস্ফোড টির বাহাহুর 

ও লর্ড রোণাল্ডসৌদেশের গবর্ণর বাহাছুর কর্তৃক পৃষ্ঠপোৌষিত 

বটকৃষ পাল এ৬ কোং 
সর্ধপ্রকার বিলাতী ও পেটেণ্ট " চিকিৎসার উপযোগী যন্ত্রাদি, সুরা, 

চিকিৎসার উধধ ও বন্ত্রদি ও টবজ্ঞানিক যস্ত্রাদি বিক্রেত9 
হেড অফিস £-৬৩ নং বন্ফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা ॥ 
শাখ! অফিস £-* নং শোতাবান্গার স্ত্রী, কলিকাতা । 

হামিওপ্যাথিক বিভাগ £-_-১২ নং বন্ফিদ্লেন । চক্ষু ও চসম! বিভাগ £--১২ নং বন্ফিল্ডল্ লেন। 
শাখা_-৩* শোভাবাজার হ্রীট. দন্তচিকিৎস! বিভাগ £--১৬ নং চারন! বাজার লেন। 

ভমুর্ধধেদিক বিভাগ :--৩* নং শোভাবাজাটউ। সুর! বিভাগঃ-_-৭ নং বন্ফিন্ডপ্ লেন ॥ . 
ফ্যাইউরী ১৩ নং বীরপাড়া বেন, দমদম জংসন । 

রিসার্চ ল্যাবরেটরি-_:নং শশীতূষণ হ্থরের লেন, হাটখোল। পোঃ, কলিকাতা ॥ 
১। আমাদের এই ৰিভাগের অত্বে ও রসায়নবিদ্ ব্যক্তির সাহাব্যে আমরা সকল প্রকার পদার্থ, 

জল, ওঁষধ, স্থরা ও মোম প্রস্ভৃতি এনাদিস্ ব! বিশ্লেষণ করিয়। থাকি এবং মুত্র পরীক্ষাও বিশদরূপে 
হইয়া থাকে । পত্র লিখিলে নিয়মাবলীপাঠান হয় । রাসায়নিক যন্ত্রাদিও এই স্থান হইতে সরবরাহ 
কর! হয়। 

২। এই স্থানে বিবিধ প্রকার আবকীয় পেটেন্ট ওঁধধার্দি প্রস্তুত হইয়। থাকে । 
৩। সোডা লিমনেড প্রস্ৃতি উৎক পানীয় জল এইখানে প্রস্তথত হয় । [ ২৬২ 

 এক্সির অশ্বগন্ধা । 
স্মতশক্তি হাস, মাথাঘোরা, কাধ্যে হনোযোগিতা, হিষ্রিরিয়া, সর্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পত। 

অকালবার্ধকা, শুক্রতারল্, পুরুষত্বহানি, ঠ্যত্ব, কাস, ক্ষয়রোগ, বাত, ডায়াবিটিল বা বছুমুত্ত, অগ্নিমান্দ্য, 
অজীর্ণ, অল্লারোগ, কোষ্ঠিবন্ধতা প্রভৃতি রো। অবার্থ। সেবনে অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম- 

জনিত দৌর্ববল্য দূর হয়, দেহে নববলের বশর হয়॥ বহুকাল রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্মণ্য ব্যক্িও 
স্বাস্থসামর্থ ফিরিয়া পাইবেন । ইহা স্থৃন্ষু ও স্ক স্তিকর। 

“পানা” 

গ্মকুন্ুম তল | 
সোগন্ধে, গুণে ও বর্ণে সকলেরই শীর্ষস্থা অধিকার করিয়াছে । কেশের মূল দৃঢ় করিতে, লাবণা বৃক্ধি 

করিতে, মন্তিক্ষের সকল প্রকার উগ্রতা বিনগপূর্বক স্শীতল করিতে ইহার সমকক্ষ তৈল অগ্ভাবধি আৰি- 
গ্রুত হয় নাই। | 

ইহা বিশুদ্ধ তৈলের সহিত জনেকগুলিপরীক্ষিত মুলাবান্ ভেষজসংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে-_-শির2- 
পীড়া, শিরোধঘূর্ণন, স্সায়ুবিকার ও ছুঃস্বপ্রের 'হা একটী অমোঘ শাস্তিকারক তৈল; বিলাসীর একমাত্র 

 গাদরের সামগ্রী, বঙ্গললনার সোহাগের বজ্ত 
ধাহাদের অত্যধিক মস্তি চালন! করিতে হা) এই তৈল তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী---কেশের 

 ?ালপকৰতা, চুল উঠিয়। যাওয়া, মরামাস,০ঞ বক্র প্রভৃতির একমাত্র প্রতিষেধক । 
এই মহোপকারী তৈল বিশিষ্ট উপাদ।নে প্রত । সকলকেই ব্যবহার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করি ॥ 

কেন জ্বরে ভূগিতেছেন £ 
মেসার্স বটকৃষ্ণ পাঁল ৭ কোংর এডওয়ার্ডস্ টনিক । 

সেবনে ম্যালেরিয়া, আসামের কালান্বর প্রর্ুত যাবতীয় অ্বররোগ একবারে সত্বর দুরীভূত হয় ॥ 
সূল্য-_বড় বোতল ১/%* বোতল %৮/* মাশুলাদি স্বতন্ত্র । | ৰ ্ 



বাত:৫৩১০৫1৪1০1 ৮567115 ২৩৩, 1০, ও, ৫57. 

[এ 
রি 

1) 

লগ কল্প 
চতুর্থ ভাগ 

আবণ, ত্রাহ্মদন্২৯৭। 

ূ নিক ঃ 
"ত্রশ্ধ বা! একমিদমগ্র আপীন্বান্তং কিঞ্নাীত্রদিৰং সবিমহজৎ | ভদেবনিত্যং জ্ঞানমনন্ং শিবং খতশ্বশ্রিরবর়বমেকষেবান্ছি তীর 

স্ব্ধবা!পি সব্ধনিয়ন্ত, সব শ্রয়ং সধিবিৎ সর্বশক্তিমদ্ধবং পূর্ণস প্রতিমমিতি ॥ একনা তস্যেবোপাসনয়। 

প।রত্রিকমৈছিকঞ্চ শুতপ্তবতি। তক্সিন্ প্রীতিস্দা প্রিরকাধ্যসাধনঞ্চ তছপাসনমমেব* ॥ 

সম্পাদক-_ীক্ষিতীব্দ্রনাথ ঠাকুর এ 
১1 বন্ধু আমার ভ্রীক্ষিতীন্নাথ ঠাকুর ০ এ রি ৮৭ 

২। পাপ ও তাহার প্রতীকার শ্ীশিতিক মল্লিক ৮০ সি 2 

৩। পঞ্চত্র/দ্গণ ও সাতশতী ব্রাহ্মণ জক্ষিভীন্ত্রনাথ ঠাকুর এজ ভিত 5 এত 

৪ । উড়িষ্যায় ইংরাঙ্গশাদন রারমহাশয় ঈ্ীসতীক্মনারায়ণ রায় বি.এল *** ৯৬ 

৫। অনব্লসমস্যা ও কৃষি শ্রানির্মপচন্ত্র বড়াপ বি-এল ০৯০ চার 

৩। আগ্নেয়গিরির গুপ্তরহস্য শ্ীপঞ্চানন রার ০৪০ নং 

৭। বিবাহুমক্ষল-ন্বরলিপি-_- 

এ হিলন সুখের হোক্ শ্রীনির্শমলচন্ছ বড়াল বি-এল ১০৪ 

৮। শ্রীরামানজ স্বামী প্রীকালীপ্রস্ন বিশ্ব।সু ০1১৯৫ 

| শ্ীক্ষি তীন্রনাথ ঠাকুর হি ১০৯ ৯) ঠোঙ্গাপ্রস্তত 

১০ ॥ গ্রন্থপরিচয়- শ্রীক্ষেমেন্ত্রনাথ ঠাকুর 

সাধক কমলাকান্ত; গ্রহবিপ্র ইতিহাস; জী্ীষোগিরাজ গন্ীরনাথণপ্রস+ * রামরাজত' ও টাকার মাহাক্সা' , 

ঈ্থরের স্বরাপতত্ব ও প্রার্থনা ; আত্মোশ্লতি ; পুত্রের প্রতি উপদেশ ; 13017095091 4১101); প্রাচীন চিত্র; 

পদপরিচয় ব1 1১215 9£ ৪1)9০০1); রত্রদীপ 

১১। সংবাদ__পুণ্যাহ; তন্ববোবিনী পত্রিক! 

১২। গার্থস্থাসংবাদ--সপিপ্তীকরণৈকে।দিষ্ট শ্র।দ্ব_ ৬তারিণীচরণ গুপ্ত 

১৩। শোক-লংবাদ--৮নীলা দেবী 7 শ্রীমতীকমল। দেবীর ম্বামী; দেবেন্দ্রনাথ মলিক নী ১১২ 

৫৫ নং অপার চিশুপুর রোড কপিকাত।, আনিরাঞগসমাজ যনে আীরণগোপাল চকপত্তী হার। মুড্রিত ও প্রকাশ । 

সাল ১৩৩৩। খুঃ ১৯২৬ । সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব ৫*২। শ্রাবণ। 

১৬২ 

আদিত্রাহ্ষসমা'জের কর্ম ।ধ্যক্ষের নামে 
রি 

তষ্বোধিনী পত্রিকা ধার্ধিক মূল্য ৩২ টাকা ] 
পাঠাইতে হইবে । ডাক মাওলা আনা । এই সংখ্যার মূল্য ।* আনা । 

ডাঃ গ্েভিন্র টা সবরের ঠা ।. 
মূল্য এ পাইকারী দর 
ডঞ্জন৭॥৯ ও কমিশন 

সুলত ॥ গ্রোস ৭৫ ২.০ ০ রর ৃ 

জারমলীন লিমিটেড ররর: ৷ হেড অফিদ--১২৩ লোয়ার সাকুলার রোড । ত্াঞ্চ_-১৫৫নং বৌবাজার স্রীট ॥ 



শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য 
অটুট রাখিতে হইলে প্রাচীন খধিগণের বহু প্রশংসিত অ্বগন্ধা 

রসায়নের উপাদান সমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানি 
প্রণালীতে পস্তত 

সে ব ন ক রু ন। ই হা! 

তেজক্কর, বলরদ্ধিকর, স্ফর্তিকর 

স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বাদ্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মাথাঘোরা, কাধ্যে অমনোযোগিতা ও 

সর্বববিধ মানসিক বিকারে এবং বন্ধ্যত্ব, কাশ, ক্ষয়রোগ, বজ্মুত্র, কোষ্টবন্ধতা, অগ্নিমান্দা, 

শুক্রতারল্য প্রভৃতি জটিল রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহ সেবনে সকল প্রকার দৌর্বল্য 

দুর হইয়া দেহে নববলের সঞ্চার হয়। খাইতে হ্স্বাহু। 

দাম--১%০ এক টাক| দশ আন! । 

তল্ক্রুভল ক্ষ শিক্ষা ৬ ূ 

ক্কাম্্নান্সিশশিল্ষ্যাভ ওল্সান্ক তন ৩ ভিলশ্মিতছেত্জ £ 

জ্ুভিলম্কাভ্ডা। 



আঃ ঠা 
সে চট 
মা 

নত 

০ ০০৮ শী 

খা ী ২ 
তা]! 

৯৯৬ সংখয। 

ব্রেকম্ৰোদিতী; 
একবিংশ কল্প 

চতুর্থ ভাগ 
আবণ, ব্রাঙ্ষস্থৎ ৯৭ । 

তজ্সরোধিণীপ্রাত্রকা 
১৮৪৮ শক 

শ্রগ্ষ বা একসিদমগ্র আনীগাগং কিঞনাপীত্তবিদং স্ধমনজং। তদের নিত্াং আনমপস্থং শিবং খতগ্রশ্িরবদ্বমেকমেবান্ছি ঠীরষ্ 

সর্বঘবাপি সর্্ধনির পন সব শ্রয়ং সর্্ধবিৎ সর্ধণর্রিমদ ধন পূর্ম প্রতিমমিতি । একসা তন্যৈবোপাসনয়। 

পারজ্রিকমৈহিকক শ্মভপ্তবতি। তশ্রিন্ প্রীতিস্তসা প্রিয়কাধাসাধনক তছপাসনমব- ॥ 

সম্পাদক-_গ্রীক্ষিতীন্দনাথ ঠাকুর 

কলিগতাব ৫*২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। 

কিবা 
ওপর 

বন্ধু আমার ! 
( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

১। সন্ধান পথে। 

বন্ধু হে! তুমি আমায় ডাক দিয়াছ। তোমার 

সেই ডাক শুনিয়। আমি আজ তোমার সন্ধানে 

বাহির হইয়াছি। কিন্তু তোমার এ কি লুকোচুরি-_ 

তুমি গ্রানবরত ডাক দিতেছ, আর সেই ডাকের 

প্রতিধবনিতে ভূধর সাগর বন উপবন গগন ভুবন 

সমস্তই ভরিয়া উঠিতেছে ; তাই আমি প্রতিনিয়তই 

তোমার ডাক শুনিতে পাইলেও তুমি যে ঠিক 

কোথায় আছ, তাহা। ধরিতে পারিতেছি না! তুমি 

ডাকিতেছ, আর আমি তোমাকে খু'জিয়া পাইতেছি 

না__:এক এক সমগ় ইহার জন্য আমার প্রাণ এতই 

আকুল-ব্যাকুল হইয়া উঠে যে, আমি আর স্থির 

ধাকিতে পারি না; এক মুহু্ও আমার বাচিয়া 

থাকিতে ইচ্ছা! হয় না। আম যে সখের জন্য 

তোমাকে পাইতে চাই, তাহা মনে করিও না। 

ভাল কথা এই যে, তোমাকে ছাড়িয়। এক মুহু্ও 

আমি থাকতে পারি না। আমি জানিয়াছি, তুমি 

আমার কি রকম বন্ধু--তাহা জানিয়। আমি তোমা 

হইতে দুরে কি প্রকারে সরিয়! থাকিব ? তুমি 

যদি আজ আমাকে দ্রেখা না দাও-্কদও ন।; 

আমি তোমার জন্য দীর্ঘ দিবসরাত্রি, সুদীর্ঘ খতু 

সম্বহসর প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব, কিন্তু তবু 

খুঃ ১৯২১। 

৷ আমি অপর কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে ধাবিত 

শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩। 

প্র লা বশ শা ০ ০ এ. এ এস ৬ ৬ 

সাপ পা আপ জজ ০৪৪ -: পপ ও 

হইব না। আমাকে ছ্ুঃখ দিয়। যদি তোমার স্থগ 

হুয় হৌক, কিন্তু বন্ধু! দেখো, আমাকে মরিতে 
দিও না। বন্ধু! আবার তুমি ডাক দিতে! 

তোমার ডাক শুনিয়া তে আমি পাগল হইয়া 

শিয়াছি। বাহিরে সমস্ত বন উপবন তো তন্ন তন্ন 

করিয় খুঁজিলাম--কোথাও তে। তোমায় দেখিতে 

পাইলাম না, অথচ প্রতি মুহুর্জেই তোমার ডাক 

শুনিতেছি। দাড়াও--এবার তোমাকে ধরিধার 

ব্যবস্থা করিতেছি । আমি এত সন্ধানে তোমার 

সন্ধান করিলাম, কিন্তু অন্তঃপুরে গিয়া তোমার 

সন্ধান করিবার কথ! একবারও মনে পাড়ল না-_. 

আশ্চর্য্য ! এবার একবার অন্তঃপুরে গিয়। সন্গান 

করিয়া দেখি-- দেখি, তোমার সন্ধান পাওয়া যার 

কি না। ৃ 
১৪ | আলুরে। 

বন্ধু! তুমি যে অন্তঃপুরে আসির! খেলা 

করিতে থাকিবে, আর সেখান হইতে আমাকে 

ক্রমাগত ডাক দিবে, তাহ! কি প্রকারে বু'ঝব ? 

আমি তোমাকে বাহিরে বাহিরে খুঁজিরাই হয়রান 

হইতেছিলাম। ভালই হইয়াছে যে, আমি তোমাকে 

মন্তঃপুরে দেখ। পাইয়ছি। দাড়াও বন্ধু! আমার 

প্রাণের পুজা একটু তোমার চরণে নিবেদন করি। 

তোমাকে আজ আমার জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়! 

আরতি করি। দেখ বন্ধু! তুমি অন্তঃপূরে আমিবে 

০০ 
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জানিয়া সেখান হইতে বত মলিনতার আগাছ। | ভালবাসার চক্ষে আমাকে দেখা দিয়াছিলে, সে 

ছিল, সমস্তই তুলিয়া ফেলিয়াছি। এখন সেখানে | দৃষ্টি যে আমার নয়নের প্রতি অণুপরমাণুতে বাঁধ! 
শুভ ভাব ও শুভ কর্মের চারাগাছ বসিয়াছে। | আছে। সেদৃষ্টি যে কিছুতেই ভুলিতে পারি ন1। 

আজ দেখ, দেই সমস্ত গাছে কেমন বিশুত্র স্বন্দর | সে দৃণি ভুলিবার পূর্বে যেন আমার শতবার মৃত্যু 
ও স্থগন্ধ ফুল ফুটিয়াছে। এই সমস্ত ফুল তোমার | হয়। না-_না--মামি আর কথা কহিতে পারি- 

হাতে তুলিয়া দিতে আমার প্রাণ ছটফট করিতেছে; | তেছি না। প্রাণের ভিতর কি এক আগুন থাকিয়া 

এই সমস্ত ফুল দিয়াই তোমার চরণপুজা করিতে ; থাকিয়া ঝলসিয়! উঠিতেছে । সেই আগুন আমাকে 

আমার প্রাণ আকুল হইতেছে । মনে পড়ে-- | তিলে তিলে দগ্ধ করিতেছে, তাহা আমি সেশ 

তোমারই স্থবুহত বাগান হইতে তোমারই এই সমস্ত ; বুঝিতেছি জানিতেছি ; অথচ সেই শআাগুনে দগ্ধ 

ঢারাগাছ আমার আন্তঃপুরের বাগানে বসাইবার ; হওয়াই বড় [মিষ্ট লাগিতেছে_-সেই আগুনকে 
জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলে ? কেবল পাঠা ইয়া তুমি | প্রাণের ভিতর আঁকড়াইয়া ধরিতেই যেন বড় 'ভাল 
ক্ষাস্ত হও নাই_-আমার অজানতই তুমি আবার | লাগে, তাহাতেই যেন জীবন পাই। লোকে বুঝি 

সেগুলি সযত্বে বসাইয়! দিলে--কাহাকেও তাহাতে | ইহাকেই বিরহের আগুন বলে। এই শাগুন 

তস্তন্ষেপ করিতে দাও নাই। আজ যখন তুমি এত ভাল লাগে বলিয়াই ইহার বিষয়ে অশ্রু” 

আমার সেই অন্তঃপুরে আসিয়াছঃ তোমাকে যখন । বারিসিন্তত। এত স্মিষউ কবিতা প্রাণের উৎস 

এ নিকটে পাইয়াছি, তখন গঙ্গজলে গঙ্গ।পূজা না | হইতে বাহির হয়। এই বিরহের আগুনে, 
করিয়া, তোমারই দেওয়া গাছের ফুলে তোম!1- ! বন্ধু তুমি আসিয়া! দেখ, আমার সেই পুর্বে ছাসি, 

রুই পুজা ন! করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইব । প্রাণের সেই তরল আামোদ আহ্লাদ সমস্তই ভন্মী- 

না। তোমাকে আজ আমার অন্তঃপুরের সর্নবত্র র ভূত হইয়। গিয়াছে ; কিন্তু এই বিরহে প্রাণটা যে 

ঘুরাইয়! আনিব, দেখিবে- সেখানে কত রকমেরই তোমাতেই ডুবিয়৷ রহিয়াছে,__তাহাতেই 

সস ্ স্পা পীর পপ 

পক 

ফুল ফুটিয়াছে-_তুমি তাহার স্থগন্ধে আনন্দিত ! কি এক গভীর আনন্দ সমস্ত প্রাণটাকে আচ্ছু।দিত 

হইয়া উঠিবে। তোমাকে আজ আমার অন্তঃসুরে করিয়া রাখিয়াছে । তোমার আশাতেই আমি 

পাইয়। আমার কি যে আনন্দ হইতেছে, তাহা শত | এত দিন এত রাত তোমার অদর্শনের স্থৃতীত্র স্বাল। 

মুখেও ব্যক্ত করিতে পারি না। আজ আমার | সহ করিয়৷ আসিয়াছি। বন্ধু গো! আর আমাকে 
কাছে এই আকাশ মধুময়, এই চন্দ্রতারকা মধুময়, নিরাশ করিও না, আমার হৃদয়মন ভাঙ্গিয়া দিও 

আমার অন্তর বাহির সমস্তই মধুময়। ন।--একবার-বন্ধু আমার-_- একবার আসিয়া দেখ। 

১১। বিরহে। দ্বাও_আমার সমুদয় দেহমন তোমার মুখের 
বন্ধু! বন্ধু! তোমার অদর্শনে ধে এত জ্বালা, ূ অরুণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠক । 

তা আগে জানিতাম না। দিনরাত যে কোথা । 

হইতে আনে, আর ফোথায় চলিয়া যায়, তাহ! ৰ বন্ধু হে! আমি তোমার ভালবাসার জালে 

চক্ষে যেন দেখিতেই পাই না। সমস্ত দিন, সারা | পড়িয়াছি, তাহা তে তুমি দেখিতে পাইতেছ। 

রাত্রি প্রাণের ভিতর কি যেন এক আগুন জলিতে ূ কিন্তু তুমিও যে জালে পড়া হইতে বাদ পড়িয়াছ, 

থাকে । চারিদিকেই যেন অন্ধকার দেখি । চন্দ্র । তাহা তে! আমার মনে হয় না। আমার বেশ মনে 

নুধা--কিছুই তে। আর চক্ষে দেখিতে পাই না-_ ণ হইতেছে, তুমিও আমার ভালবাসার জালে পড়িয়া 

আন্গকার--অন্ধকার ! দেখ! দাও বন্ধু-_-দেখা। | গিয়াছ। তোমার বিরহে আমার তে বুক চক্ষের 
দ[ও। তুমি যাহার সঙ্গে বন্ধু পাতাইয়াছ, সেই বন্ধু | জলে ভাপিয়া যায় ঃ আমারও বিরহে কি তোমার 

মদি ৃত্যুমুখে পড়ে, ত্বাহাই কি তোমার তাল : হৃদয় অশ্রচ্জলে ভাসিয়! যায় না? তাহাযদি ন। 
লাগিবে? বন্ধু! প্রাণ বাহির হইবার পুর্বে | হইবে, তবে আম! হইতে দূরে সরিয়া! গিয়া আবার 

একটীবার দেখ। দা'খ। তুমি কি শ্রীতিদৃষ্টিতে | আমার কাছে ফিরিয়া আস কেন? থাকিতে পার 

১২। প্রেমপ্রবাহে। 
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না বলিয়াই তো আস ? আমার হাদয় তে! তোমাকে | আমি ঠিক তোমার আদেশমত, আতিপ্রায়মত কাজ- 

দিয়া বসিযাছি --তোমার সমস্ত হুদয়ধানি আমি | গুলি সমাধা করিতেছি কি না। ধুকফুক্গানির আর 

পাই নাকেন? তোমার এতটুকু ভালবাস! যর্দি ; একট] কারণ মনে হয় যে, আমার যাহা কিছু আব. 

পাই,অস্তত তোমার ভালবাসার এতটুকু যাহাতে ন! ৃ শাক হয়, তাহ! তোমার কাছে চাই--কিন্থু তাহ।র 
হারাই, তাই তো! আমি তোমার প্রেমে আপনাকে | পরে মনে হয়, পাইব, কি, পাইব না £ বন্ধু এ 

ভাসাইয় দ্িয়াছি। আমার তুমিই সব--তোমা- | তুমি আমার প্রাণের বন্ধু বলিয়াই আমার যাহ। 

কেই আমি অকুলের কুল বলিয়া চিনিয়াছি। আমি ! আবশ্যক, তাহা তোমার কাছেই ভিক্ষা করি। 

তাই নিয়ে ভামিয়া পড়িয়াছি--তোমার সঙ্গে | আমি ঠিক করয়াছি--প্সামি সংসারে কাহার ও 

মিলিব বলিয়া সকল সংসার ছাড়িয়া দিয়াছি-_ | নিকট ভিক্ষার জন্য হাত পাতিন না। তোমার 

পরীক্ষা! করিতেছি যে, তৃমি আমার নিকট সমস্ত ; নিকট ভিক্ষা! করিবার আর একটী কারণ এই ষে, 
ক্ষণ ধরা দাও কি না। কিন্তু যাইবল বন্ধু-- | ভিক্ষী করিতে গেলেই তো আগে তোমার কাছে 

তোমাকে ভালবাসিলে যে এত জ্বালা, এত দুঃখ, | দাড়াইতে হইবে । তোমার কাছে দ।ড়াইলে, 

তাহা আমি আগে জানিতাম না। সমস্তক্ষণই তো! | বন্ধু! তুমি যে প্রকার আদর কর, আমার উপর 

ভয়েই সারা হই, কখন্ কি কাজ করি, যাহ! | তোমার যে প্রকার স্রেহদৃ্ি নিক্ষেপ কর, তাহাতে 

তোমার অপ্রিয় হইতে পারে। যাই হৌক্, বন্ধু! | মনে হয়, আমি বুক চিরিয়! আমার সমুদয় প্রাণ- 
যদি দৈবাৎ তোমার কোন অপ্রিয় কাজ করিয়! | খানি তোমার হাতে তুলিয়া দিই। কি মধুর হাসি 
ফেলি, তাহা তুমি ক্ষমা করিও২_-আমাদের বন্ধৃতা ূ যে তুমি হাস, এ সংসারে একমাত্র জননীর হাসি 

যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। আমি স্থুখসম্প্টদ কিছুই | ব্যতীত মার কোথাও তাহার তুলনা পাই না। 
চাহি না, যদি তোমাকে নিত্যসঙ্গী এ আমার | তখন আমার সমুদয় প্রেম সমুদয় ভালবাস! 

গর্ববগুমর সমস্তই গিয়াছে-_ এখন তুমি আমাকে | আমি মনে মনে তোমারই চরণে নিবেদন করিয়া 

তোমার বন্ধু বলিয়। গ্রহণ কর-_-তাহাতেই কৃতার্থ | তবে স্থখ পাই আরাম পাই। বন্ধু! বন্ধু! 
হইব। আমি আর আমার হৃদয়কে উপড়াইতে পারিতেছি 

১৩। শাস্তিভিক্ষ!। না--তুমি তোমার হাতে তাহা! উপড়াইয়। লও-_. 

বন্ধু গো! আর তো পারিনা। প্রাণের | তোমার দেওয়া ব্যথায় আমি জীবনলাভ করি । 

ভিতর অশান্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। | হৃদয়টীকে লইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্সেহপ্রেমের 

বস্তই চাই অশান্তিকে দমনে রাখিতে, অশান্তি | উপর যদি শামার প্রাণের এককোণে এতটুকু সংশয় 

যেন ততই ফুটিয়! উঠিতে চায়। কেন ?-_- | থাকে, তবে দে সংশযটুকুও্ উতপাটিত করিয়। 

জানি, তুমিই আমার জীবনের একমাত্র কর্ণধার, | ফেপ। আমার মনপ্রাণ একটুখানি শান্তিলা 

তবু কেন অশান্তি সজোরে আক্রমণ করে ? এই | করুক; আমি ধুকফুকানির হস্ত হইতে রক্ষ! পাই । 

অশান্তির জ্বালায় কতই ছুটিয়। ছুটিয়া বেড়াই-_ ' 

এ কাজে সেকাজে কত কাজেই না হাত দিই-_ ৰ 

তবু তো প্রাণ হইতে অশান্তিকে তাড়াইতে পারি পাপ ও তাহার প্রতীকার । * 

ন।? কেন বন্ধু_কেন? তোমার পার্থখে যখন (শ্ীশিতিকঠ মব্লিক) 

বসিবার ছুদণ্ড অবপর পাই, তখনই যাহ! একটু মানুষের জীবন একটী মহা সংগ্র!ন-স্থল | 
শান্ত পাই; তোমা হইতে একটুখানি সরিয় মানুষ দ্বিভাবাপন্ন । তাহাতে পশু-ভাব এবং দেব- 

গেলেই শতবিধ কাজের কথ আসিয়৷ পড়ে । আমি | ভাব, দুই ভাবই আছে । কৈশোরে পদার্প॥ করি- 

ভোমার চোখে চোখ রাখিয়া কাজ করি বটে, | বার সময়, মানুষ এই ছুই ভাবের সন্ধিস্থলে আসিয়। 
কিন্কু প্রাণের ভিতর সমস্তক্ষণই ধুকফুকানি হইতে ূ 

থাকে--সর্ববদাই একটা ভাবন। হইতে থাকে যে, | গণ্ত ৮ই আবাঢ বুধবার, সাগ্গো।পাসনায় পঠিত। 
« ভবানীপুর বাগ্ষলমাজের চতুসগ্ততিতম জন্মোৎসব উপলঙ্গে 



উপস্থিত হয়। তখন হইতেই তাহার অন্তরে এই 

দুই ভাবে প্রতি-নিয়ত সংগ্রাম আরস্ত হয়। পশু- 

ভাব, মানুষকে এক দিকে লইয়া যাইতে চাহে 

এবং দেব-ভাব ঠিক তাহার বিপরীত দিকে তাহাকে 

আকর্ষণ ক'রে। “শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতাস্ত 
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ | তয়োঃ শ্রেয় আদনা- 

নস্য সাধু ভবতি হীয়তেহর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে ॥” 

পশুভাব যে পথে যাইতে বলে তাহা প্ররেয়---তাহা 

আপাঁত-মনোরম । কারণ ইন্দ্রিয়স্থখ-_বিষয়স্থখ 

তাহার লক্ষা। দেবভাব যে দিকে আকর্ষণ করে, 

তাহাই মানুষের পক্ষে শ্রেয়। যেহেতু তাহ! 
মানুষকে সত্যের পথে--স্বর্গের পথে--অম্বতের 
পথে লইয়া যায়। প্রেয় ক্ষণভঙ্গুর ক্ষযিষুণ সুখ 

মানুষের সম্মুখে ধরে । শ্রেয় অক্ষয় শাস্তিম্থথ-_ 

রঙ্গের সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ, প্রেমা- 

নন্দ, ব্রহ্মানন্দ আনিয়া দিতে চাহে। একটা 

দৃষ্টান্ত--কখন হয়ত একট! মিথ্যা কথা বলিলে, 
একটু প্রবর্ধনা করিলে একটা বিষয় লাভ হয়,অথবা 
কোন বিষয় রক্ষা পায়। এই সময় অন্থুর ভাব 
মিধ্য। কহিতে ব1 প্রবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্তি দিতে 
থাকে ; এবং অপর দিক্ হইতে দেবভাব তাহাকে 

প্রতিনিবৃন্ত করিবার চেষ্টা করে । এই সংগ্রামে 
বিবেক মানুষের সহায় হয় ॥ কিন্ত তথাপি, অনেক 

সময়ে অন্থুর জয়লাভ করে এবং মানুষ নিষিদ্ধ 

পাপ কার্য করিয়া! ফেলে। এই প্রকারে মানবা- 

তায় পাপের উতুপন্তি হয়। পাপগ্রস্ত হইয়া মানুব 

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, 

ওল্ড টেষ্টামেণ্টের এ উক্তি, একটা সুন্দর আখ্যা- 
যিকা (17019) মাত্র । বালক-বালিকারা 

পাপশুনা, নিপ্মল এবং সরল-স্বভাব। মহামুনি 

যিশু বলিয়াছেন, ৪০১0609৮059 11609 010110092 

০ 90729 01160 1010 870. 091010 610920 006 

101 ১001) 15 6176 101170000 ০0? (১০৫. 

( 1871. 5. 14) ছোট ছোট বালক-বালিকা- 

দ্িগকে আমার নিকট আপিতে দাও, নিষেধ করিও 

না; কারণ শ্বর্গরাজ্য উহাদেরই মতন। ওল্ড. 
টেষ্টামেণ্টের এ উল্ভি স্বয়ং ঈশাই থখণগ্ুন করিয়া- 
ছেন। মানুষের জীবনে, সংগ্রাম না থাকিলে, 

তাহাতে এবং অপরাপর জীবে কোন প্রভেদ 

তত্ববোধনা পত্রিকা 
ণ 

& 

স্প্রে ্প 

২১ কয়, ৪ ভাগ 

থাকিত না। ছৃঃখ-দারিপ্র্যের সহিত সংগ্রাম ন। 
থাকিলে, হৃখ-স্বচ্ন্দতার আস্বাদন এত মিষ্ট 
লাগিত না। সংগ্রামের দ্বারা অসত্যকে পরাভূত 
করিতে না হইলে, সত্যের এব্প্রকার মর্যাদ! 
থাকিত না। পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়- 
লাভ করিতে না হইলে, ধন্মজীবনের এতাধিক 
গৌরব থাকিত না। সংগ্রামবশতই মানুষের 
জীবনে পতন ও উত্থান লক্ষিত হয়; মানুষ পড়ে 
এবং উঠে। কিন্ত যে ক্রমাগত পড়ে, তাহার 
উঠিবার শক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে । তখন 
সে লঘু হইতে গুরুতর পাপপক্কে ডুবিয়া মরে। 
সে চুরি, ডাকাতি, অবল! নারীর উপর পাশৰ 
অত্যাচার এবং নরহত্যা পর্যাস্ত করিতে কুষ্ঠিত হয় 
ন।। তাহাকে নরপশু বলে--আকারে মানুষ, 

কিন্তু আচরণে হিংস্র পশু অপেক্ষাও জথন্য। 

যিনি প্রথম প্রথম পড়িয়া আর পড়েন না-_ক্রমশঃ 

উদ্ধেৎ উন্নতির এক সোপান হইতে উচ্চতর 
সোপানে উঠিয়। ধান, প্রলোভনে বিকলচিত্ত হন 
না, তিনিই মান্চুব'দেবতা--নর-হরি--ব্রহ্মোর ভাগা- 
বান প্রিয় পুত্র বা কন্যা । বিন! সাধনে, মানুষ 
এই উন্নত স্থানে উপনীত হইতে পারে ন!। সঙ্গীত, 

বাদ্য ও চিত্রবিদ)। শিক্ষ] করা, তঞানোপার্জন ও 

ধনোপার্ভন কর!, কত পরিশ্রম ও সাবধনাসাপেক্ষ। 

আর পাপ-সংগ্রামে জয়ী হইয়া, ব্রহ্মের দ্বিকে 

অগ্রলর হইয়া, তাহাকে ধরা, বিনা সাধনে সম্ভব 

হইতে পারে ?1-_-কখনই ন|। 

খ্রঙ্গাবজঞ | 

মানুষের স্বভাব এই যে, চিরদিন এক প্রকার 

অবস্থা তাহার ভাল লাগে না। এক প্রকার 

আহার পরিচ্ছদ, এক স্থানে বাস এবং একই 

জলবায়ু, তাহার তৃপ্তিকর হয় না। ব্রদ্ষের স্যষ্তি 
বিচিত্র । মানুষ বিচিত্রতা ও পরিবর্তনের জন্য 

লালায়িত। সাধন সন্বন্ধেও ঠিক এরূপ; ব্রহ্গ- 
পুজ] 'একটা সাধন। প্রায় প্রতি হিন্দু গৃহস্থের 
বাটীতে দেবতা আছেন ; তাহার নিত্য পুজা হুইয়1 
থাকে । কিন্তু তাহ! পুরাতন হইয়া পড়ে । স্থতরাং 

তাহাতে মন তৃপ্তি মানে না। পরিবারস্থ সকলে, 
তাহাতে যোগ দেন না। সেইজন্য নৈমিত্তিক 

পূজার ব্যবস্থ। হইয়াছে । তাহা কেবল সেই পরি- 



ক 

জঁরণ। ১৮৪৬৮ « 

বারেয় নহে, সমপ্য গ্রামের ও নিকটনর্তী লোকা- 
লয়ে আনন্দভূমি হয়। নৈমিত্তিক পুজার ইহা 
এক প্রধান উদ্দেশ্য । বৈদিক গধিগণ নিত্যপুজা 
ভিন্ন মধ্যে মধ্যে যাগ-বজ্ঞ করিতেন। ব্রক্গাবাদীও 

পাপ, ওভাহার ঞ্লাতীকার 

'ানবাস্থা দেদীপামান পর্রহ্থকে দেখিতে সক্ষম 
হয় না--তাহার সতা-হল্দর-মঙ্গল মুখচ্ছুবি তাহাতে 
প্রতিফলিত হয় না। পাপই অন্তরায়--পাঁপই 

৪০ 

পরমাত্মাকে আড়াল করিয়। দাড়ায়। ব্রহ্মযজ্ঞকে 
আমাদের পাপ-মোচনের উপায় কর! চাই। ব্রহ্ম 

প্রতিদিন অন্ততঃ ছুই সন্ধা! ব্রহ্মপূজা করিয়! 
থাকেন; তন্তিম্ন লাধকমণগুলীর সঙ্গে সাপ্তাহিক পুজ! 

করেন। কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, আবার 

ব্রক্মোৎসবের আয়োজন করেন । এ সকল ব্রক্ষোৎ 
সব, এক-একটা ত্রচ্ষ যজ্ঞ। ইহা আধ্যাত্মিক 
ব্যাপার । ব্রক্ধ অশরীরী, জ্ঞান-্বরূপ, চেতন্যময় 
প্রমাত্ম!। মানবাত্মাও নিরবয়ব । তাহার রিপুগ্নণ-_ 
পাপ-তাপ, মোহ-মায়া, এবং দয়া, প্রেম, ভক্তি ও 

কুতজ্ঞতা-্সকলই নিরাকার। স্থৃতরাং ব্রহ্মা 

আধ্যাত্মিক ভিম্ম হইতেই পারে না। ইহাতে 

জড়ভাব কোনও প্রকারে আসিতে পারে না। 

স্ব্পং ব্রহ্মই এ যজ্ছের যজ্ঞেশ্বর । ৬ যক্ডেত, যত 

কাষ্ঠ আহরণ করিতে হয় না। যজ্ঞকুণ্ড খনন 
করিতে হয় না। যঙ্ঞাগ্ি প্রজ্বলিত করিতে হয় 

না? ঘ্বৃত, দধি, ক্ষীর, নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় 

খাদ্যসামগ্রী আহুতি দিবার এবং হোতার আব- 

জ্যোতিম্মান্ মহাপুরুষ প্রজ্ববলিত হুতাশনের 
ন্যায় তিনি আমাদের অন্তরাত্মায় ও শরীরের 

শিরায় শিরায় বর্তমান। সেই ভুতাশনের শুভ্র 
জ্যোতিঃ আমাদের অন্তর-বাহির আলোকময় 
করিয়া রহিয়াছে ।. অগ্ি সমস্ত মল! ভন্মীতৃত 
করিয়া সকল দ্রব্কে পরিশুদ্ধ করে। খ|দ- 

মিশ্রিত শবর্ণ-রৌপ্য, স্থনিপুণ স্বর্ণকার কর্তৃক 
অগ্নিযোগে বিশুদ্ধ হয়। লোলজিহব সব্বিভুক্ 
রক্ষা গনি, আমাদের 'অপবিত্রত। ও পাপরাশি দগ্ধ: 
বিদগ্ধ করিয়া আত্মাকে বিমল করিবে। শঙজ- 
ক্ষেত্রে আমাদের পাপ, তাপ, মলিনত| ও ছুর্ববলত। 
সেই ব্রহ্মহতাশনে আহুতি দিতে হইবে। 

আছতিসকি কি আছতি দিতে হইবে ? 

স্বার্থপরতা মানুষের বিষম শত্রু । স্বার্থ-সাধন 
শ্যক হয় লা। 
ইহ! আধ্যাত্মিক প্রিয়াপুর্ণ। সরল বিশ্বাস, বিশুদ্ধ 

জ্ঞান, অকৃত্রিম প্রেম, ভক্তি, কৃতচ্ঞতা! এবং কাতর 

প্রার্থনা -এ যজ্ঞের উপকরণ। পাপমুক্ত এবং 

শুদ্ধচিত্ত হইবার জনা, সেই *গুদ্ধমপাপবিদ্ধং” 

পরব্রক্ষের চরণ-তলে উপনীত হওয়া এই যজ্ঞের 

উদ্দেশ্য । মোহ-জনিত পাপের প্রতীকার লাভের 

আভপ্রায়ে ইহা একটা প্রধান সাধন। 

পাপের প্রতীকার। ্ 

বরঙ্ম-যত্র একটা সাধন-ক্ষেত্র । শুধু আরাধন! 

প্রার্থন। এবং সঙ্গীতে ইহা উদ্যাপন করিলে, ইহার 

মহ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পাঁপই মানবাত্মার 

সর্বনাশ করে। আমর! কেন পরমাত্মাকে জ্ঞান- 

নেত্রে দেখিতে পাই ন।? কেন তাহাকে আপনার 

গন্তর-বাহিরে উপলব্ধি করিতে পারি না? স্বচ্ছ 

দরোবর-বক্ষ পঞ্চিল অথবা চঞ্চল'হইলে, তাহাতে 
কোনও পদীর্থের প্রতিবিদ্ব দেখা যায় নাঁবালুং 

গলাশি স্থানান্তরিত না করিলে, অন্তঃসলিল! ফন্ত' 

ম্দীর এর জল পাওয়া বায় না--পাপ-কলুযিত 

প্রত্যেক সাধকই হোতা । অতএব জন্য মানুষ না পারে এমন কর্মাই নাই। মিথা। 
কথা, প্রবঞ্চনা ও পরদ্রোহিতার মূলে স্বমর্থপরতা । 
্ার্থ-সাধন-কল্পে মানুষ এ সকলই করিতে প্রস্তত। 
আপন প্রয়োজনে প্রতিবেশীর নিকট হইতে 
ব্যবহারোপযোগী প্রব্-সামগ্ী আমরা লই এবং 

কাধ্য সমাপনান্তে, পুনঃ পুনঃ না চাহিলে, তাহা 
ফিরাইয়া দেই না। যাহারা আমার নিকট অর্থ 
পাইবে, ডাকিয়! তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য পরিশোধ 
কর! দুরের কথা, বার বার তাগাদা না করিলে 
দেই না। জনসমাজে কত প্রকার অভাব, রোগ ও 
যন্ত্রণা; অথচ আপনাকে লইয়া! আমরা! এত ব্যস্ত, 
সে দিকে দৃষ্িপাত করি না।, সর্ববা্রে এই 
স্বার্থপরতাকে এক্রন্ষাগ্নয়ে স্বাহা” বলিয়া! আহুতি 
দিতে হইবে। 

রিপুগণ মধ্যে কাম ও ক্রোধ বড়ই ভয়ানক । 
আমর! রমণীর মুখক্রীতে ব্রক্ষেরই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি 
করিয়া সর্ববিদ1 পবিত্র দৃষ্টিতে তাহা অবলোকন 
ফ্রিতে সক্ষম হই না; ক্রোধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 

পাই না। ক্ষমা ও ধের্য এখনও অভ্যাস হয় 

শি 



৪২ তত্বোধিনী পত্রিকা 
নাই। ব্রগ্গাগিতে এই কাম ও ক্রোধকে আহুতি | অনুতাপ চাই। অনুতাপ এই সাধনের একটা 
দিতে হইবে। 

পরনিন্দা ও পরগ্লানিতে, মানুষ সাতিশয় 
আনন্দ লাভ করে । আমা অপেক্ষা কেহ গুণে 

বা জ্ঞানধণ্ধে বড়, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহি 

না। অপুর্ণ, সীমাবদ্ধ, ন্ুদ্ত্র মানুষ যে একেবারে 

দোষশুন্য হইতে পারে নাঃ ইহা! ভুলিয়। গিয়া-_. 

গুণ না দেখিয়াই--তাহার কেবল ছিদ্রাম্ুসন্ধান 
করিতে আমাদের মন স্বতঃই ধাবিত হয়; এমন কি, 
খ্যাতনামা মহাত্মারাও আমাদের নিকট অব্যাহতি 
পান না। পাপপুশ্যের বিচারক অন্তর্যামী ত্রঙ্মা, 
এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরগ্লানি করিতে 

নিবৃত্ত হই না। ্রঙ্ষাগ্নয়ে স্বাহা” বলিয়! 
পরনিন্দা-রূপ মহাপাপকে আহুতি দিতে হয় । 

অহঙ্কার অপেক্ষা রিপু নাই--“নাহঙ্কারাৎ 
পরো রিপু” । অহঙ্কার এমন অজ্ঞাতসারে মানুষের 
অন্তরে প্রবেশ করে যে, অতি বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও 

বুদ্ধিমান ব্যক্তিও অনেক সময়ে তাহার হাত 
এড়াইতে পারেন না॥ যাহার অহঙ্কার করিবার 
কিছুই নাই--রূপ নাই, বিদ্য/-বুদ্ধি নাই, এশ্ব্্য 
নাই এবং.পুণ্য নাই, সেও আত্মগ্লাঘ! করিতে ছাড়ে 
না। এই তুর্ববলত। আভুতি দেওয়! চাই। 

আমর। ঘোর সংসারাসক্ত । বিষয়স্থখ আমা" 

দের জীবনের সর্বস্ব ধন। হদয়-সিংহাসনে 

অবিনাশী ব্রগ্ষাকে না বঙাইয়া, সেই স্থানে অস্থায়ী 

অসার সংসারম্ুখকে স্থাপিত করিয়াছি । কোনও 
দুই পদার্থ এক সময়ে, একই স্থান অধিকার 

করিয়া থাকিতে পারে না। বিষয়বিরাগ না হইলে 

বরহ্মান্থরাগ হয় না। এই সত্যজানিয়াও জানি 
না, বুঝিয়াও বুঝি না। ত্রক্ষের আদেশে, কর্তব্য- 
হানে, সংসার-্ধশ্ম পালন ফরি না। তাহাকে 

ভুলিয়া সুখ অন্বেষণ করি । এই কারণে আমাদের 
এত ছুর্গরি'। কাজেফাজেই অনিত্য বিবয়-স্থখ 

হারাইলে হাহাকার করি--শোকছুঃখে মুহ্যমান 
হইয়া, ত্রক্ষের মঙ্গলম্মরূপে। সান্বহান হুই। এই 
বিষয়লালসা ক্ষান্সিতে আহুতি দিতে হইবে। 

অনুতাপ । 

গুধু আতাতি দিলে হইবে না। কৃত পাগ জন্য 

শ্রধান অঙ্গ । পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ ভিপ্ন 
হয় না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে কীট বা অগ্নিপৃর্ণ 
নরক নাই। উত্তপ্ত লৌহদণ্ড পাপীর মন্তকে 
নিপতিত হয় না। অশরীরী আত্মার শারীরিক 
দণ্ড হইতে পারে:না। অন্ুতাপান্নিতে আয্মার 
শোধন হয়। প্রকৃত আত্মগ্লানি সহজ ব্যাপার 
নহে। তাহা মানুষকে অস্থির করে। পানাহারে 

| রুচি থাকে না। নিন্্র/ হয় না। পাপ মার্জনা 
করিলেন, যতক্ষণ ক্রচ্মের এই আশ্বাদবাণী প্রাণে 
বুঝিতে না পার! যায়, ততক্ষণ কিছুতেই শাস্তি 
পাওয়া বায় না। এঁবাণী শুনিলে, তবে আতা! 
হৃন্থ ও প্রক্কৃতস্থ হইবে । এই প্রকার অনুতাপ 
পরিভ্রাতার নিকট ভিক্ষা করা আবশ্যক । 

সল্প । 

রিপুগণকে ব্রজ্জামিতে আহুতি দিলাম । আত্ম 
গানির জন্য পাপ-তাপহারী ব্রঙ্গের নিকট প্রার্থনা 
করিলাম। কিন্তু প্রলোভনে পড়িয়া! আমাদের 
আবার পতন হুইজ্ে পারে। সেইজন্য প্রতিজ্ঞার 
বল ( চ/11609 ) আবশ্যক । কিছুতেই কুচিন্তায় 
কুআলাপে, কুসংসর্গে ও কুকর্ট্ে লিগু হইব না, 
এরপ দৃঢ়সংক্কল্প চাই। - এই সাধুসহবল্ল শুদ্ধন্বরূপ 
পরক্রক্ষ নিশ্চয়ই সিদ্ধ করিবেন। সাধক বুঝিতে 
পারুন আর না পারুন, ইহা ঞ্ুব সত্য বে, প্রকৃত 
অনুতাপ এবং সাধু সঙ্কল্লের পশ্চাতে, স্বয়ং ব্রহ্ম 
বর্তমান থাকেন। অপূর্ণ, শ্বুদ্র মানুষের কি' সাধ্য 
যে, ব্রহ্মের অমোঘ সাহায্য ব্যতীত, পাপের সহিত্ত 
যুদ্ধে--সংসার-সংগ্রামে, জয়ী হইতে পারে ? 

রক্ষ-কপ1। 
সর্ব্বোপরি ব্রক্ষকূপার জন্য সরল প্রার্থনার 

প্রয়োজন । ব্রহ্মকূপ। মানুষের একমাত্র বল ও 
ভরসা। তাহার চরণে আত্ম-সমপূ্ণ করিতে হইবে। 
আত্মার কল্যাণ উদ্দেশে, তীঁকার বিধান সকল 
অবনত মন্তকে গ্রহণ করিতে হইবে । আমাদের 
উদ্ধারের জন্যই তাহার সব ব্যবস্থা, ইহা, আমর! 
বুঝিয়া। উঠিতে না) পীঁরিলেও, স্ভীহার পদে নির্ভর 
করত, বুক পাতিয়া, পিঠ পাতিয়া, ততসমুদয় সহ্য 
সাজি অন্ধকৃপা ভিন্ন জীবের গত্যন্তর 

| | 
ভরসা 



শ্রাণ, ১৮৪৮ 

পধ্চব্রাহ্ষণ ও সাতশতা । 
( শ্ক্ষিতীজ্্নাথ ঠাকুর ) 

ক্ষোন্ তিনবার পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসেন ? 

আদিশুরের কালনির্য় উপলক্ষে যে সকল 

মত আলোচনা! করিয়া আসিয়াছি, সেই সকল 
মতে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সম্বতবাচী ধরিলে 

আমরা বিশেষভাবে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার মোটা- 

মুটি তিনটা কালবিভাগ দেখিতে পীই--(১) সম্বত 
সপ্তম শতাব্দীর শেষাশেষি (আনুমানিক ৬৭৫ 

সন্ত ); (২) সন্ত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি 
(৯৩৯ সম্থত ৯৫৪ সন্বতের মাঝামাঝি ); এবং 
(৩) সম্বত দশম শতাব্দীর শেষাশেষি ( ৯৮৯ সম্বত- 

-৯৯৯ সম্মত )। আমর! দেখি যে, সমস্ত সংখ্যাগুলি 

সম্বততবাচী ধরিলে জনশ্রুতি ও কুলগ্রন্থসমূহের মধ্যে 

সবসঙ্গতি ও সামপ্রস্য সুন্দর রক্ষিত হয়। সম্মত 

দশম শতাব্দীর শেষাশেষি অন্তত একবার পঞ্চ 

ব্রাহ্মণ আপিয়াছিলেন, এই মত ধাঁহারা পোষণ 

করেন, তীহারা প্রায় সকলেই বলেন যে, এ 

সময়ে ভট্টনারায়ণ প্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণই আসিয়াছিলেন। 

বাহার অপর ছুই সময়ে পঞ্চত্রাঙ্গণের আগমন 

সমর্থন করেন, তাহার! প্রা সকলেই ক্ষিতীশপ্রমুখ 

পঞ্চব্রাক্ষণেরই আগমন সমর্থন করিয়াছেন। 

আমাদের কিন্তু কুলগ্রস্থ ও জনশ্রুতি আলোচনার 

ফলে এই অনুমান হয় যে, সম্বত সপ্তম শতাব্দীর 

শেষাশেধি একবার যে পঞ্চব্রাক্মণ আসেন, তাহাদের 

নাম কুলগ্রন্থকারেরা বিস্মৃত হইয়া কেবল গোত্রমাত্র 
উল্লেখ করিয়াছেন। পরে দশম শতাব্দীর মাঝা- 

মাঝি একবার ক্ষিতীশ প্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়া- 

ছিলেন ; এবং দশম শতাব্দীর শেষাশেষি তৃতীয়বারে 

ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাক্ষণ আসিয়াছিলেন। 

_ ক্ষিতীশপ্রমুখ এবং ভট্টনারায়ণ প্রমুখ উভয় পঞ্চ- 

ব্রাঙ্মণই আদিশুরের রাজত্বকালের ভিতরে তাহারই 

আহবানে আসিয়াছিলেন । | 

শুক রজার কথ! । 

আমর। উক্ত আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছি 
যে, কুলতববার্ণব গ্রস্থের ৫৪ম ক্লৌকে ৬৭৫ বহসরে 

পঞ্চব্রাঙ্মণের বঙ্গদেশে আলিবার কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । সেই স্ছলে আমরা এই সংশয়ও ব্যক্ত 

পঞ্চ্রাক্মণ ও সাতশতী 
উরে আচ শা শাশীশীশিশীটি পাটি 772 

করিয়াছি যে, সম্ভবত কুলতন্বার্ণ গ্রস্থ দমগ্র পাওয়! 
ধায় নাই-_পাওয়। গেলে হয়তো! দেখা যাইত যে, 
গ্রন্থকার বিভিন্ন বসরে বিভিন্ন থাকে পাঁচ পাঁচ 

গোত্রের পাঁচ পাঁচ ব্রাহ্মণ আসিবার কথা বলিতে 
চাহিয়াছেন। এ গ্রন্থের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেকে 

দেখ! যায় যে, “পুর! অর্থাৎ পূর্ববকালে অন্ধ,বংশো- 
স্তব অপুত্রক রাজ! শুড্রক কর্তৃক পুত্রেি যজ্জের 
কারণেই সারম্মত দেশ হইতে ব্রাঙ্মণেরা সমানীত 

হইয়া যজ্ঞান্তে এই ব্রাহ্মণবর্জজিত বঙ্গদেশে স্থাপিত 
হইয়াছিলেন” %। ইহার পরে ৫৪ম শ্লোকে ৬৭৫ 

বগুসরে পঞ্চব্রা্ষধণের আগমন যাহ! উল্লিখিত হই- 

য়াছে ৭ আমাদের বলবৎ অনুমান হয় যে, এই 

বসরের সহিত এঁ শৃদ্ইকসমানীত ব্রাঙ্মণদিগের 
আগমনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সম্ভবত প্রতিলিপি 
করিবার সময় উত্ত বশসরের উপর ক্ষিতীশ প্রভৃ- 
তির আগমন চাপাইয়া দেওয়! হইয়াছে । ্বিপ্র- 
বর্জছিতে” বিশেষণের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, 
শুল্রেক রাক্ুর সময় বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত 
প্রাবল্য হইয়াছিল--বৈদিক ধণ্ম তিরোহিতপ্রায় 
হইয়াছিল। আর, বঙ্গদেশে সারস্বত ব্রাহ্মণ স্থাপ- 
নের কথা হইতে বুঝা যায় যে, যে সময়ে বঙ্গদেশে 
বৌদ্ধধন্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া! উঠিয়াছিল, সে সময়ে 
শুদ্রকনামে অন্ধ,বংশীয় এক বঙ্গেশ্বর ছিলেন । %; 

সারম্ঘত ও সপ্তসতী। 

শৃড্রেকসমানীত এই সারম্বত ব্রাচ্জণেরা কালে, 
অন্ততঃ আদিশুরের সময়ে, সপ্ডসতী ব্রাহ্মণে পরিণত 
হয় 81 এদেশে ্গী(ই” বা গ্রামীণ হইবার 

* পুরান্ধ, বংশজেনৈব শুর্রকেণ মহাজন! 
অপুতরকেণ ভূপেন পু তবে॥ ১১ 
দেশাৎ সারম্মতাৎ রম্যাৎ সমানীন প্রবত্বতঃ 
যজান্ডেংশ্মিন্ বঙ্গদেশে স্থাপিত। বিপ্রবর্জিতে ॥ ১২ 

1 কোলাঞ্চতে! ছ্বিজবর| মিলিতা হি বঙ্গে। 
শ।কে শরাকিধতুমে হুলদ ্ লিতুল]াঃ ॥ ৫৪ 

$ আমর! দেখি, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত তাশ।সনে “মহা- 
রাজাধিয়াজ শশাক্ক ঢতুরুদ ধিসলিল-বাঁচি-মেখলা-নিলীব-সন্বীপ-গিরি- 
পত্ভনবতী বহুত্ধরার” অধীশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । 770179- - 
0088 100509 ৬০] যু ১ 743--গৌঁ, রা, ১১পৃঃ। এই শশী- 
ত্বই জদ্ধ বংশীয় গৌড়পতি শুত্রক নব তে।? একই রাজ। বিভিন্ন 
নামধারী নন তে! ? | 

8 কে) “সান্সখতদেশীর়বিপ্রাঃ সগ্তশভীতি তাবায়াং কথাতে" 
স্প্৮ সশীধর বিদ্যার সংগৃহীত; প্রাচাবিদযামহারব জীনগেজ নাথ 
প্রণীত ব্রাহ্মণকাণ ১১৪ পৃঃ । ৰ 

€খ) “এতে নারখতদেশাৎ গৌঁড়রাজ্যে সমাগত2।” এ ২ 



88 তত বোধিনী পত্রিকা ২১ কল্প, ৪র্ঘ হাগ 
স্মরন পে 

প্রণালী হইতে দেখা যায় যে, “গ্রাম” হইতেই ; “অন্যান্য দেশ জয় করিয়া আদিশুর কাশীরাজকে 
দ্গীইগয়ের উতপন্তি. হইয়া থাকে । সেই | অধীনতা ম্বীকার করিবার জন্য জাহবান করিয়। 

কারণে আমাদের অনুমান হয় যে, এঁ সারম্বত কুত ইতি সহদা স্বং দূতমত্রানয়শ্খ 
রা রর বিহিতমিদমবো6ৎ ঢাশুরাজসভায়াং ॥ ব্রাহ্মণেরা সম্ভবত সপ্তশতী নামক এক ব্বহত গণ্ড অথ বৃপবরমণ্াং রাজসিংহ সন 

গরমে % বাস করাতে সপ্তশতী আখ্যা প্রাপ্ত উন প্তভিশ্চ। 
মি জ্হণবদনজ।তের্বেছি তং প্রাঃদেশং হইয়াছিলেন। অথব! এরূপও হইতে পারে যে, দ্বিজনরকুলমে!ক্ষৈর্দশয়ামাস দুতং ॥ 

গুরের পুর্বেবেই এ প্রথমাগত সারস্বত ব্রাহ্মণের! |: রাজানং তং নমস্কতা যথাযোগাং কুতাঞ্জলিঃ 
আদি ্ রী ৃ সভ।প্রভারং কাঁতিঞ রাজ্ঞোংপৌ বক্তমহসি ॥ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে সাতশতপ্রায় ঘরে ঝা কন্বং প্রহাপিত: কেন তে ব৷ বহি তদ্ধ,বং। 

তখন ক্রমশ হয়তে। ইতি রাজ্ঞ| স পৃষ্টোংসৌ ততঃ প্রোবাচ সত্বরং ॥ পরিবারে দাড়া ইয়াছিলেন রি রি ছুতোৎহং নৃপবংশমো।গুকমশিষ্রাদিশৃগোহহং 
সেই সপ্তশত ঘর হইতে তাহাদের গ্রামও সা'তশতী তস্যাজ্ঞামধিগন্য সাম্প্র মিহায়াত; সভায়াস্তব। নাম পাইল; আবার সেই সাতশতী গ্রাম হইতেই তস্যাকর্ণয় দেহি যৎ্সমুচিতং শীঘং করং কামনে 

নে! চেৎ শ্সম্বিতে। ভব মর! যুদ্ধায় ভূপাতজ ॥ 
তথাকার পারস্বত ব্রাঙ্মণেরাও সাতশতী ডাকনাম রন রা ক্রোধেনামতনয়নো বুধ বীরগিংহনয়নোপ- 

৬ দেশতঃ কৌশলং কিমপি [চন্ত/ন্ত্রাহ। 
প্রাপ্ত হইলেন। উপরে ৯৩পৃষ্ঠার পাদটাকায় উদ্ধৃত আদিশুরনৃপচক্রবন্তিনে। দুতম।ক্ষিপত কোপি কোপতঃ। 
বংশীবিদ্যারত্ুসংগৃহীত এই বিষয়ক কারিকার যায়সিংহদুতোক্খপি আদিশুরদূতং প্রতি আহ্॥ 

মন্ততাবশগতেন সন্ততং বীরভ্রাবমধিগম্য গর্ভধিতং | সত্যতা অনেকের মতে সন্দেহের অতীত না হইলেও বীরদিংহ্মৃপসন্তিধ।বা দিশুরকরিণ। কিমকা(র ॥ | লগ্রাম্তক ততঃ বাঁয়(সংহেন লিপিঃক্রিয়তে। 
উহা! হইতে এটুকু বুঝ! যায যে, কুলগ্রহ্থকারদের বস্তি প্যুতকাসঈশুরনৃপতৌ বর্গে সনুজ্জ স্ততে 
মধ্যে সারস্বত ও সন্তশতী ব্রাহ্মণদের পরস্পরের ভীমন্ বীরমহীপতে যদি ভবান্ যুদ্ধং ময়! সঙ্জরতে। 

ছ্বাগচ্ছ ধয়মত সম্প্রতি তদ! সামস্তটসম্যা ছ্বিতো একট| ঘনিষ্টতম সন্বন্ধের অস্তিত্ব জানা ছিল ণ'। রানা তে (জনের সাও 
বীরসিংহের নিকট প্তশতী ক্রাঙ্গণ প্রেরণের আখ্যাপ্িক! ত্বতঃ প্রণম্য রাজানং লিপিং লব্ধ! বিচক্ষণঃ। 

আদিখুরং হৃপঃ নত্বা! জ্ঞাপয়ামান তাং ক্রৰং ৪ 
কুলগ্রন্থে আদিশুর কর্তৃক পঞ্চব্রাহ্গণ আনয়ন ক্র! রোষবশাঙ্গশেধনৃপতিশ্রেণীসমভ্যভিতো] 

টি আখ্যায়িকা লিখিত আছে % যোদ্ধাধে।ক্,মলংচকার নৃপতিঃ লা দিশুরঃ ন্যয়ং ॥ 
টারিকানে পাকার বারন চিনির দুই তা বদমা ত্যবিশ্ববিওয়ী প্রোবাচ বাচং বিশ্বে 

* বর্তমান “সাতশইকা”-ম্াঢ়ছেশের পূর্ধধাংশে অব্ন্িত। এই বিশ্রামং কুরু তে স্বিজং নিষীবলং কৃত্ব। তু ঘোৎস্যামহে ॥ 
সপ্তণতিক। জনপদ্দের কতকাংশ এখন বদ্ধমান গ্রেলায় “সাতশতকা* 2 সসাজতমহ।নৈদাসঙ্গী প্রতঙ্ো 
ব। “সাতশইক।” পরগণায় পরিণ 5 হইয়াছে । ইহার বর্তমান সীমা দুতস্তঞাহ রংঞণ্ কুরু যন বচনাদদা বিশ্রাষমত্র ॥ 
উত্তরে ব্রন্মাণী নবী, দক্ষিণপৃবব সীন। জাগারথী ও পশ্চিমে সাহাবাদ ৪5518 বলমিদমখিলং বীরসিংহ দ্বিজেন্ৈঃ 
পরগণ। | জরিপের মানচিঞ্জে এই পরগণ! “সাতশতক1” নামে ক জাত। বরযরভবতভ্তত্র বিপ্রে পতঙ্গ: । 

ত হ্ইঃ হাঃ0121) 4১095 91996 190, 220 ততো দুতো রজানমাহ। 
রি গত 0 তস্মাস্বং দ্বিজবধামানয় তনে। যুক্তিময়। দীয়তে 

1 তদ। সপ্তশতীত্যাখাং প্রাপুঃ সারম্থত অপি ॥ ৪৯ক্লে, কু. তং সন্তোতে বখবাহনেন সহস। যুদ্ধা় জাতোদামা:। 
গত্ব। তত সমাচরস্ত সহস। তদ্রাজাভঙ্গং কুযু তা 
ম দ্রোহঃ ক্রিয়তে চ তেন নৃপতে গোত্রান্বপাণাং যত : ॥ 

ততে! রাঞ্জা আদিশুরে! মিজদেশস্থনিরগ্রিক ব্রাহ্মণান আহুর 

£ গোঁড়েশ্বরে। নরবরোহভবদাদিশুরঃ 
নান! বিদেশনৃপতেমু কুট।ছিতা ংত্রিঃ | 
জেত! বলাদদপিতবৈরিকুল: বুলীনঃ আজ্ঞপয়াম।স। র দাতাবদাতকুলমাধষশূরগুমূ: ॥ বুয়ং গবারোহণেন শস্্রবস্ত্; বীরসিংহপুরে গত্ব। সাপ্লিক ব্রাঙ্শনান অঙ্গ বন্বান্ কলিঙ্গান্ বিবিধ আন । বদি স রাজ) সহজে ন আক্ষণন দব্য।ৎ তদ। তত্ীজয নং নৃপবরানাস্ত্ধেপ।ন্ বিদেশান্। ভবস্তিঃ কাধ্যমিতি। 
কর্ণটং কর্ণকল্পং নরবরভটকৈরস্িতং কামরূপং ॥ ততো। বিপ্রা উচু ৫--. 
সৌরাষ্ট্রং মাগধাস্তং নৃপষপি জিতবান্ বালবং জানবঞ্চ। রাজংস্বদঘচনং ন বৈধবচনং ষদগবারোহণং তৎকর্ত কাশী ইশ্রস্থলাভিক্লানৃপমপি সহস। তসা সৈল্যাধিকারী ॥ ্ নৈব ছি সম্মত। বয়মহে। নো! সি্ধশ্চেৎপীড়নং। 

স চৈকদ! দূতমাহ-- কর্তায়ং যদি কণ্মধণ্মরহিতং কুৎসিতং রাজবাক])াৎ 
ফেরে দূত সুবুদ্ধিমন্ মম কুতে কাশীক্্রমাশ্ড ব্রজ । স্থানং তত্র ন চাত্র ভূহ্রকুলে কণ্দণঃ কুত্র চ স্যাৎ ॥ 
তস্মৈতৎ কথয়ন্খ মন্রপবরং তৃর্ণং ওজন্েরিতং ৷ আহ আদিশুরঃ-- 
নো চেদ্বেবমথাপ্ত কঙ,মতুলং যুদ্ধং হুসজ্জন্য ভোঃ। আনীতাশ্চ ভবস্তিরেব ঘন্ধি তে সাগরিকা বিপ্রবর্ধযা যেনাহং বিদলীকরোমি চ বলং দৃশ্তীবরং ভাবনং ॥ গোবাছাদিবু দোধতঃ খলু ময়] মোচিতা: সাধুকাধাঠি। 
আকর্ণ্য বাকাং স নেত্র যোজাং যযৌ ক্রুতং দুতবরশ্চ কাশ্যাং | যুগ্ম কার্য বিধি তৈঃ সমমহং সন্ধারক্লিঘো হিত্তং 

'-  দ্বারগলং বীক্ষ্য চ তস্য রাজ্ঞ: প্রোবাচ মাং জ্ঞাপয় হে নরেন্দ্র ॥ যুক্সৎসন্নিহিতে ঞ্রবং নিগাদিতং চৈতন্ময়াজীকৃতং 
কলয় কলর রাজন্ ম্দ্ষচে! বীরসিংহ ততে। রাজবাকাং শ্রত্বা সগ্ডশতপরিমিত ব্রাহ্মণ! গবারোহণেন স্বয়ি বথরিতুমান্তে চাদিশুরস্য দুত3। - চেলু$ রাজ আভ্ররা। 



4 পঞ্চব্রাহ্মণ ও সাতশতী ৯৫ 
শপ পপি লাশ পপ ৩ 

শি - ০০১০ ক পপ 

ডাহার নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের কথ! | যাইত, তবে তো৷ ভাবনাই ছিল না। বীরদিংহের 

শুনিয়া কাশীরাজ মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং *দ্বিজ- | সহিত আদিশুরের এই যুদ্ধসম্বাদ এতই হাস্যকর 

বেদযজ্ঞরহিত তোমার রাজ্য আমার মত লোকের | যে, ইহা উল্লেখযোগ্যই নহে । আশ্চর্য্য এই যে, 
নিকট কখনই মান্য নহে” বলিয়! আদিশৃরকে যুদ্ধে ঞ্বানন্দমিশ্রের পুত্র সর্ববানন্দমিশ্রও সম্ভবত বাচ- 

আহ্বান করিলেন। আদিশুর যুদ্ধসজ্জার আদেশ স্পতিমিশ্রের উত্ভ্ি অনুসরণ করিয়া তাহারও গ্রন্থ 
প্রদান করিলে সেই দুত তাহাকে নিবেদন করিল এই আখ্যাফিকাকে স্থান দিয়াছেন *। আমর! 

আমার এই যুক্তি যে, আপনি কতকগুলি | «* ততে। লিপিং নরপতিঃ প্রেরয়ামাস সত্বরং। 
ব্রাহ্মণকে বৃষোপরি স্থাপন করিয়! যুদ্ধার্থে প্রেরণ কান্যকুজেখরঞ্ীমদ্ বীরসিংহনৃপাস্থিকে ॥ ১৮ 

রঃ হাঃ 

করুন; গোত্রাঙ্গণ দেখিয়া আর সেই রাজ যুদ্ধ নর দৃতমুবাচেদং মূর্বন্তে বৃপতিঞ্ত বং। 

করিতে পারিবেন না, কাজেই আপনার জয়. পতিতে। বঙ্গদেশত্ত ন শ্রুত; স ইন্ডি কচিৎ ॥২১ 
তীর্থবাত্রাং বিন। গচ্ছন্ ছিজঃ সংস্কারমর্ছতি। 

হইবে ।” তখন রাজ। স্বরাজ্যবাসী নিরগ্নিক ব্রাহ্মণ- অতে। বঙ্গাখাদেশেতু ন গমিবান্তি বৈ ছিঞাঃ ॥ ২২ 

যা ত অঅ ন রর রদ গণকে ভাকাইয়া তদচ্যায়ী আদেশ করিলেন। উড 

গবারোহণ ত্রাঙ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া সেই আদিশুরাস্তিকে দুতো! হ্য।নুপুর্ববম বর্ণরঞ্, ॥ ৩৪ 
রি কুত্বা রোষবশং গতে। নরপতিঃ গ্ীআদিশুরত্ততো। 

সকল ব্রাহ্মণ রাজার আদেশ পালন করিতে অস্থী .. যোদ্ধন্ যোদ্ধমরংচকার সহস! হ্যাদেশমেব স্বক্গং । 
কার করায় আদিশুর তাহাদিগকে বঝলিলেন-_ তজজ্ঞাত্ব। সচিবাগ্রশীনপিবরং প্রোবাচ কিফিৎক্ষণং 

বিশ্রাম কুরু ভে| দ্বিল: নিজবলং কুত্বা তু বে।ৎস্যামাহং £৩৫ «আপনারা যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিতে পারেন, রি ঠাস দি, 
তবে আমি আপনাদের নিকট সত্য অঙ্গীকার করি- রা বিগগণান্ টা ৮ 

যুদ্ধার্থং বৃষব'হুনেন সহসা দৃষ্ 1 স্থিজান্ সৈনিকান্ 
তেছি যে, সাধুকাঁর্্য দ্বারা আপনাদিগকে গোবাহন- গোবিপ্রক্ষ ক্ষয়! ন নৃপতিরোদ্ষ,ং প্রবর্তিষযাতে ॥ ৩ 

ভ র » রাজ ঞ্ুবব।মাত্সবচণ্ততে! ছ্িজগণপানাহুদক্দ চোবাচ তান্ 
জন্য দোষ হই মু করিয়া দিব। রি ধৃত্ব। সৈনিকবেশমেব সনরে গো বাহনেনাধুনা |. 
আশ্বাসবাকোয সপ্তশত ব্রাঙ্মণ গোবাহনে যাত্রা! য্য়ং রা ছে ধরামরগণাঃ গ্কনাকুক্জেখরং 

৬ জিনা কৌশগতঃ হুসাধয়ত মে তু মনক্ষামনা ং ॥ ৩৭ করিলেন । তাহার! বীরসিংহপুরে গিয়া বীরসিংহের ৮৮৮58 ত৬৪ 

রাজ্যনাশে গ্রবুক্ত হইলেন । বীরসিংহ তখন পঞ্চ বিপ্রাণাং বৃষবাহছনেন গমনং নে। বৈধকাধাং স্থতং | 
্ .. তম্মাদনাষুপায়মেব নৃপতে নিশ্চিত্য কাধ্যং কুরু সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে গৌড়দেশে পাঠাইলেন। আদি ক প৮পব্৮০৮৮৮৯৮ ২পতি 

শুরের স্বৃত্যুসময়ে সেই সপ্তশত নিরগ্রিক ব্রাহ্মণের রাজোবাচ কৃতাপ্রলিদ্বিজবরান্ শ্রত্বাতু তেধাংগির ' 
আনীতাশ্চ ভবদূতভিরেব যদি তে পৃর্থীহৃর!ং সাগ্রিকাঃ | 

মধ্যে ২৮জন জীবিত ছিলেন । গোবাহাৎ দ্বিজদোষত: খলুতদ! সংমোচরিষোৎপ্যহং 
আখ্াক্মিক! উ্লেখের কারণ ।  ঘুক্মৎসন্লিহিতে ফ্রবং নিগদিতং চৈতন্মপাঙ্গীকৃতং ॥ ৩১ 

] শ্রত্বা! নৃপস্যাতত্সবাকা মেতৎ বিপ্রান্ততঃ সপ্তশতগ্রমাণা £। 
এত সহজে যদ্দে কান্যকুজরজ্য জয় কর! গোবাহন1 বাঁণধনুর্ণধানাঃ গুকান্যকুজেশপুরং যধুত্তে ॥ ৪০ 

বেদানুচচৈঃ প্রগায়প্ো রণবেশধর। ছিজা:ঃ। 
পৃষ্ঠ লে বাপধনুদধানাঃ বৃষা ধিরঢ/: সমরে নিবি্াঃ | গোবাহনস্থা যুদ্ধায় সবের্ধ তেছতিসমুদ/তাঃ ॥ ৪১ 
দ্বিজ তক; সগ্ডশতপ্রমাণাঃ ্বীরসিহসা পুরে প্রবিষ্ট: । ৃষ্ট | তান্ সবিশ্য়ং প্রাঃ কান/কুজবল। নিচ । 

ততম্তঞ তে গত্ব! রাঞ্জানাশং প্রচক্ু- 7 কিংকর্তব্যং র:ণছ্স্মাভিরিতি চিন্তামুপাগমন্ ॥ ৪২ 

সুদ বীরসিংহসা দুহে। বিজ্ঞাপগ্ামাস নৃপং ॥ া রূপোদ্যমাৎ বিনিবত্ত্য গোবি প্রবধশক্ষয়া | 
বৃষারূঢ়া বিপ্রীঃ ক্ষিতিতলে স্তবতে। রাজ্যনাশং প্রচত্রুঃ বীরসিংহা কে সর্ধং কথয়া'ম।সুরজুতং ৪ ৪৩ 
ছ্বিজং দত্া। তেভাত্তব ধরণীং মন্ত্রিণ। চৈবমুক্তং ॥ যুদ্ধে পরাজয়ঃ শ্রেয়ান্ ধর্দসংরক্ষণায় চ। 
সমাহয় শ্বীয়ং ছিজবরমসৌ ভূপতি- বিচিন্তৈবং তদ। রাজা রণাৎত্প্রতিনিবর্তিতঃ ॥ ৪৪ 
গং বভাসে প্রযাহি ত্বং গৌড়ে সহ পরিজনৈদাঁয়তে তত্র বৃত্ধিঃ ॥ ৃ হজ্ঞার্থং ব্রাঙ্মণানাঞ্চ প্রেরণার স ধর্মবিৎ। 

'আরুহা পঞ্চতুরগ।ন্ অদিবাণতুণকোদগুরমযকবচ।(দশরীরবেশা১। অঙ্গীকারং তত: কুত্বা! লিপিঞ্চ প্রদদৌঞবং ॥ ৪৫ 
সেনাপতিস্ততস্ত,ঁং সৈনাবেশধরৈর্ণিজৈ2। 
প্রতাগতঃ কানাকুজাদা দিশুরস্ায সম্গিধো ॥ ৪৬ 
কথয়িত। যথা বৃত্তং দদে ভূপায় তলিপিং | 
পঠিত্ব। তাং লিপিং রাজ। হর্ধেশ মহতাবৃত: ॥ ৪৭ 
তত: সপ্তশতান্ বিশ্রান গোবাহাদিজদোষতঃ ॥ 

কোলাঞ্চতে। দ্বিজবর! মিলিতোহি গড়ে 

রাজা দিশুক্পুরতোজ্জবলদগ্রিতুল্যাঃ ॥ 

অতঃপরঞ্চাদিশুরো মমার। * ৮ তভো! দেশস্থ নিরশ্রিক 

সপ্তশত ত্রাক্ষপাণাং মধ্যে অষ্টাবিংশতি, দবিজাতিয়; সম্তি তেভ্যঃ 
ই্টাবিংশতি বাসন্থানানি দদৌ ॥ বা০প্পতিমিশ্রের কুল, 

নাট ৮ ১-৮২ পৃতা। | প্রায়শ্চিস্তাদিবিধিন। মোচয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮ 

এই উদ্ধত অংশের পাঠ বিশুদ্ধ বলিক়। মনে হয় ন।--আমি সৈন্যবেশধরা বিপ্রা যে সপ্ডশতসংখাকাঃ। 

যন ষ্টং তল্লিখিতং করিয়াছি--লেখক । তদ1 সপ্তশতীত্যাখ্যাং প্রাপুঃ সারন্থতা অপি ॥ ৬৯-কু-ং 

? ৩ 

ব্চ্য-প 



জন্য যে, এখানে কান্যকুজেশ্বর বীরসিংহকে 

কাশীরও রাজা বল! হইয়াছে ; দ্বিতীয়ত, কাশী ও 

কান্যকুজ্জেরই মধ্যবর্তী ভূভাগকে সম্ভবত কোলা, 
বলা হইত। এবং তৃতীয়ত, বৌদ্ধধর্মের পর ব্রাহ্মণ্য- 
ধঙ্ম যখন আবার প্রবল হইতে লাগিল, সেই সময়ে 

সম্ভবত বোদ্ধপ্রভাবে ত্রাঙ্গণ্যহীন *% সাতশতী 

ব্রাঙ্ষণদিগকে ণ' জনসাধারণের নিকট নিতান্ত 

উপহাসের পাত্ররূপে দাড় করাইবার জন্যই এই 

আখ্যায়িকার অবতারণা কর] হইয়াছে । আমাদের 

কিন্তু একট! কথ! মনে হয় যে, সম্ভবত বীরসিংহের 

পরাজয়ে সাতশতী ত্রাহ্মণেরা কোন-না-কোন 

বিশেষভাবে আদিশুরকে সাহায্য করিয়াছিলেন; 

€সই ভিত্তির উপরেই এর উপহাস-উক্তি গ্রথিত 

হইয়াছে। নচেৎ যে কনৌজরাজের লক্গ লক্ষ 
সৈন্য সর্বদাই যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত থাকিত, তাহাকে 

কি না করায়ত্ত করিবার জন্য যুদ্ধে অনভিজ্ঞ 

বৌদ্ধভাবে প্রবণ “অহিংসায় রত” নিরীহ ৭০০ 

ব্রাঙ্জাণকে . বৃধারোহণে প্রেরণ! আখ্যায়িকার 

ভিতর এতটুকু সত্য থাকিলে অথব! ইহার বিস্তৃত 

প্রচার থাকিলে গ্রেমবিলাস সে সম্বন্গে অন্তত 

একটুও উল্লেখ করিতেন-_কিন্্য এবিষয়ে একটা 
কথাও উল্লেখ করেন নাই। 

বল্লাল বর্তৃক সাতশতী হাটটি। 

এড়,মিশ্র বলেন-_বল্লাল সেন রাজ। হইলে 

্রাহ্মণগণকে স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া কিছু দান 
করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যাজিজ্তক 

ব্রাজণগণ দ্রান লইতে আঅসম্মত হইলেন। বল্লাল 

তখন. চগ্ডীর আরাধনা, করিয়া ভ্রাঙ্গণ করিবার 

অধিকার জীভ করিলেন এবং সপ্তশত ত্রাঙ্মণ স্মণঠি 
করিলেন গ:॥ এই আখ্যায়িক। হইতে আমাদের 

* বঙ্গেতে ভূদ্দেব যত যজ্াদি ন| ছিল জ্ঞাত 
কারণ তাহার এই মাত্র । 

বৌফ্ধেরা বুদ্ধিতে দড় কহে অহিংসাই বড় ' 
ঠা-ক্রিয়ার ইনি কল্যাযাত্র॥২ 

ূ মুলে! পঞ্চানন বচন--সং নিং ৩২৭ পৃঃ 
1 সাতশতী দ্বিজ যারা আগে শূস্তরঞ্জাতিধার! 

যেহেহ ব্রাক্মণো ছিল বাম। 
সারাবলীক্গারিক1 €( নুলো পঞ্চানন )-+সং নিং ২৪৮ পৃঃ 

২. কালে তুরিতিখে গতে সমভবদ্বলালসেনো নৃপঃ সংপ্রতাপণ- 
পিৎসয়! ঘিজগণাংস্তানানয়ৎ শ্বান্তিকং | দানাদানপরাংমূখাঃ ক্গিি- 

২১ কয়া, ৪র্থ ভাগ 

মনে হয়, কেবল সাতশতীদের অ-যাজ্ভিকতা ও 

আশ্রেন্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে । আরও অনুমান 
হয় যে, সারস্বত বা সাতশতী ব্রাহ্মাণদের মধ্যে 
অনেকেই বল্লালের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

সাতশতীগণের সঙ্গে খন “পুরা”্কালীন রাজ 
অন্ধকের যোগ কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তখন 

বল্লাল কর্তৃক তাহাদের নৃতন সৃস্টি সম্ভব বোধ 

হয় না। 

উড়িষ্যায় ইংরাজশাসন। 
(রায়মহাশয় জসতীন্মনারারণ রার বি-এল ) 

সর্ব প্রথমে ইংরাজগণ উড়িষ্যায় বাঁণিজ্যব্যপদেশে 
আলিয়াছিলেন। কটক জেলার অন্তর্গত হুরিহরপুর, 
বালেশ্বর ও পিপলীতে তাহাদিগের কুঠী ছিল। ১৬৩৫ 

থৃষ্টাবে ইংরাঙ্গগণ পিপলীবন্দরে কুঠী স্থাপন করেন, 

এবং ১৬৪২ থুষ্টাবধে বালেশ্বর সহরে তাহার! ব্যবসার 

কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন ॥ বলেশ্বর এক সময় ইউরোপী্ন- 
দিগের বাণিক্সোর প্রধান স্থান ছিল | দীনেমার, ওলন্।জ, 

ফরাসী ও ইংরাজ এই চারিটী প্রধান জাতির কুঠীর 
ভগ্মাবশেষ আর্চিও বাঁলেখরে দেখ। যাগ । সে সময কুচী- 
য়ালগণ প্রত্যেক কুঠীতেই সামান্য পরিমাণে সৈন্য 
রাখিতেন । বালেশ্বর ও পিপলী বন্দর হইতে বছ পরি- 

মাণে মসলিন নামক হুক বনজ রগু!নি হইত। কেন 
কেহ বলেন, কটক বেপার তন্তবায়গণ যে হৃক্ম বস্ত্র প্রস্তুত 

করিত, তাহাই বাগেশ্বর ও পিপলীর ইউরোপীর্ন কুঠী- 
য়ালগণ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া পাশ্ডাতাদেশে বহুখুল্যে 

বিক্রয় করিতেন । উড়িযার দক্ষিণে গঞ্জাম নামক 

স্থানে ইংরাজদের আর একটী ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। 

সেই কেন্দ্র হইতে অতি সুন্দর সুক্ষ বন্্ ইট রোপে বগু/নি 
হইত ত্বাহীকে ইউরো পীয়গণ “জগনাথ ন'মে অভি- 

হিত করিতেন । উড়িষ্যার তস্তবায়গণ বর্তমান কাপে 

পতেন্তে ব্রাহ্মণ। যাজ্জিকাস্তছিজ্ঞায় চুকোপ ভূপতিরমৌ বল্প।লঙ্গেনঃ 
হুধীঃ & চণ্তীমেব সমাররাধ স্থচিরং সরিপ্রক্সাসাদিভি: প্রত্যক্ষাজনি 
স! নিশাদ্ধদময়ে ছুর্গা নিসগোজ্ছল!॥ রাজানং তমুবাচ বাণ্ৃতবরং 
যাচদ্ধ দাসামাহং সম্প্রতাত্তরত।রতং ছিজগণ।ন্ নিশ্।তুমিচ্ছামাহং | 

তুষ্ট স' পরমেশ্বরী বৃপমুব।চেদং ... ... মহান্ কিন্তু ত্বং প্রহরদ্বয়ং কুরু 
বরং বিপ্রং ময়। জ্ঞাপিতং॥ দত্বেমস্ত বরং নৃপায় সহনৈবাস্তহিত! 
পার্বতী রাজ! সপ্তন্থতছিজানতিগুণানাস্াাজয়া নির্দমে | তান্ির্ায় 
নৃপঃ প্রসন্ন রে! দানানি তেত্যে। দদৌ জাতঃ কৃৎগ্গগতশ্চ কাউ ফি- 
মনাঃ শোর প্রতাংপাক্জলঃ ॥ 

 এড়,মিশ্রের কারিকা ব্রাং কা* ৭৯--৮* পৃঃ। 



আঁবণ, ১৮৪৮ 

প্র বস্ত্র প্রপ্তত করিতে পারেন৷ [বসিলেই হয়। ছুই. 

এক স্থানে এখনও যে সামান্য পরিমাণে শুপ্ঘ বস্ত্র 

প্রস্ততত হয় তাহাঁও বিগাতী বন্বের প্রতিযোগিতায় 

ক্রমশ উঠিয়া বাইতেছে। কালক্রমে বালেশ্বর ও পিপলীর 

নদীর মুখ বন্ধ হইয়! এই দুইটা স্থানই ব্যবসার অনুপ- 
যোগী হইয়া পড়ে। বালেশ্বরে কুী স্থাপনের পর হুগ- 
লিতে ইংরাজগণ যে কুঠী স্বাপন করেন, সেই কুীর 

উন্নতির সহিত বালেশ্বর ও পিপলীর কুঠী ক্রমশঃ হতগ্রী 

হুইয়। পড়ে? 

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব পলাশীর বুদ্ধ জয় করিয়। 
মোঁগল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষার 

দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। সে সময়ে উড়িষ্যা দেশ মারহাট্রা- 

দিগের শাসনাধীন ছিল । মেদিনীপুর ও ভুগলির কিয়- 

ংশে উতৎকলীয় ভাঁষার প্রচলন ছিল বলিয়াই এই 
গ্রদ্দেশকে মোগলগণ উড়িষ্য! বলিয়া অভিহিত করি- 

তেন। ক্লাইভ দেওয়ানী হুত্ে এই অংশই পাইয়া 

ছিলেন। দে সময় সুবর্ণরেখা নদী মোগল ও মারহাট্টরা- 
শাসনাধীন উড়িযার সীমা বলিয়া গণ্য হইত। লর্ড 

কর্ণ গয়ালিশের সময় উত্তর বালেশ্বরের দুই-একটী পর- 

গণার ও সমগ্র মেদিনীপুর জেলার চিরস্থায়ী রূপে রাজন্ব 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল। 

পূর্ব বপিয়াছি, মারহাক্্।গণ গঞ্জামের লু$ঠন করিতেন 
বলিয়াই, লর্ড ওয়েলেস্লি তাহাদিগকে উড়িষ্যা. হইতে 

বিতাড়িত করিবার জন্য একটী অভিযান পাঠ! ইয়।- 

ছিলেন । এই অভিযান গঞ্জাম হইতে অগ্রসর হইয়!] 

পুরী ও কটক দখল করিয়াছিল। মারহাট্গণ বুটিশ 
বাহিনীর গন্তি রোধ করিবার জন্য কোন চে! করেন 

নাই। পুরীর নিকট তাহার্দিগের সহিত ইংরাজনৈন্যের 

সামান্য সংঘর্ষ হইয়াছিল। সেই সংঘর্ষকে যুদ্ধ বল৷ 
বাইতে পারে না। ইংরাঁজগণ মনে করিয়াছিলেন, মার- 
হাট্টাগণ কটকের হৃর্গে আশ্রয় লইয়া তাহাদিগের সহিত 

যুদ্ধ করিবেন। এইরূপ করিলে ইংরাজদিগকে বিশেষ 

বেগ পাইতে হইত । কারণ সে সময় যেরূপ কামান 

ও গোলাগুলি যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত, তন্দারা৷ একটা স্ুর- 
ক্ষিত হর্গ অবরোধ কর! বছ ক্লেশসাধ্য ছিল; কিন্ত 
মারহাট্রাগণ কটকে যুদ্ধন! করিয়া নাগপুরাভিমুখে 
পলায়ন করেন। উড়িষা! দেশ দখল করিতে ইংরেজ- 

দিগের মাত্র ৩০,০5৯ পাঁউগড ব্যনন হইয়াছিল; এবং 

সর্ব সমেত পঞ্চাশ জন দৈনিক হত হইয়াছিল । এদেশের 
অধিবালিগণ মারহাট্রার্দিগের অত্যাচারে নির্যাতিত হুইয়! 

এরূপ বিরজ্ঞ ও বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়াছিল যে, তাহারা 
মারহাট্টাদিগকে কোনও রূপ সাহাধা করে নাই বা 

বিজন্নী ইংরাজের গতিরোধ করিতে কোন প্রয়াস পা 

উড়িষ্যায ইরাজশাসন ১৭ 
শিরোপার বডি ও ও সপ 

নাই । পলাশীর যুদ্ধ যেরূপ বিনায়াসে ক্লাইব জয় করিয়া; 
ছিলেন, তাহা অপেক্ষাও সনায়াসে ইংরাঁজগণ উডিযয। 

বিজয় কিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর কেবল ঘুর্শিবাখাদ 
সহবের অধিবাপিগণ দলবদ্ধ হইয়া ইংরগের প্রত্তি- 

কুলাচরণ করিলেই ক্লাইবের সামান্য সেনা ফু২ংকার 
উড়িয়া বাইত । এরূপ না করাই বাঙ্গালীগণের ছুরপণের 
কণ্দ্ষত্বরূপ হইয়। রহিয়াছে । নবাব পির।জদ্দৌলা 
অত্যাচারী ও ইন্ত্রিরপরতস্ব ছিগেন বলিয়ই বাঙ্গালীগণ 

ইংলাজের গতিরোধ করেন নাই, এন্প অগ্রম(ন যুক্কি- 
যুক নহে। সিরাজদ্দৌলার পূর্ব ভর নবাব আলিবদ্দীথ। 
একজন বিচক্ষণ প্রজাপালক শাসনকর্তা ছিলেন। 

পিরাজদ্দৌল! ছুই কিম্বা আড়াই বৎসর মাত্র বঙ্গের 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিপেন॥ এই অল্প সময়ের মধ্ো 
তিনি এমন কিছু করেন নাই যে, তন্দার। তিশি বঙ্গের 

সমগ্র প্রজামগুলীর বিরক্কিভাজন হুইয়াছিলেন । সেনা- 
পতির বিশ্বাঘাতকায় সিরাকরন্দৌল! পণাসীর যুদ্ধে পরা- 

প্রিত হইয়াছিলেন | কিন্তু বাংলার নরনারী শ্বধন্ম, 

স্বদেশ ও স্বাতন্ত্রা রক্ষার জন্য হস্তোত্তলন করিলেন ন। 

কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, বহু পুর্ধি হইতে 
বাংলাদেশের সমস্ত লোকই শাসনকার্ধ্যে সম্পূর্ণ উদাসীন 
ছিলেন । স্বাণীনতাঁর লেশমাত্র ধারণাও তাহাদের হনয়ে 
ছিল না॥ গ্রাম ও নিজ নি পরিবারের মধ্যেই তীহা- 
দিগের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল। বাজায় বাজায় যুদ্ধ হইলে 
প্রতাগণ বিজেতাকে রাজলম্মান প্রদান করিতে কিছুমাত্র 

ধিধাবোধ করিত না) ইহাকে দাসমনোবত্তি ৰল। 

যাইতে পারে। উড়িষ্যার প্রজাগণ ইংরাজের গতিরোধ 

করেন নাই সভা, কিন্ত দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থাভেদে 
তাহাদিগকে বাঙ্গালীর মত গুরুতন্ন অপরাধী বণ! 

যাইতে পারে না। মারহ্রাদিগের অত্যাচারে উড়িষ]- 

বাসীর হছর্দশার চরম হইয়াছিল। তাহারা দেশের 
সর্বস্ব লু$ন করিয়! দেশবাসীকে গশুাবাপত্র করিয়া- 
ছিলেন। লোকে প্রাণের দায়ে পুর্র-কলব্রকে বিক্রয় 

করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না। ১৭৯৪ খৃ)ন্দে 

দাসব্যবসায়িগণ উড়িষ্যা হইতে আীতদাস সংগ্রহ করিয়া 

ন্বদূর সেপ্টছেলেন। দীপ পর্য্যন্ত পাঠাইত। জীবনের সুখ- 
সম্পত্তির আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্য দেশ হইতে 

লোপ পাইয়াছিল। নিরন্ন প্রঞ্জাকুল গভীর অশাস্তি ও 

মর্শবেদনায় দিনাতিপাত করিতেছিল। এইরূপ অব- 

স্থায় কোন লোকই বিজেতার গতিরোধ করিবার 

কলনাও করিতে পারে না। 

ইংরাপবিজয়ের সর্বপ্রধান ফগ--দশে শাস্তি ও 

সুশাসনের প্রতিষ্ঠা! হইয়াছিল। উড়িয/র ভাগ্যে একশ 
শাসন ও শাস্ত বহুদিন ঘটে নাই(। ইংরঙ্গগণ 



৯৮ তত্ববোধি 

ফৌজদারী বিভাগের সৃষ্ট করিয়া দুষ্টের দমন করিতে 

লাগিলেন। তন্কর ও ক্ষমতাপর কিল্লাদারদিগের অত্যা- 

চার হইতে প্রঙগাকুলকে সততই রক্ষা করিতে লাগি- 

পেন। অত্যাচার ও অবিচারের হাত হইতে পরিজ্রাণ 

পাইুয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রজ্জাকুল ইংরাঁজ- 

শাসনের অনুরক্ত হইয়া পড়িল। বাহারা মহারাই্র- 

শাসনের অত]াচার-অবিচার দেখিয়াছেনঃ তাহার সহ- 

জেই ইংরাঞ্শাসনকে রাম-রাজত্ব বলিলেন । 

ইংরাজশামনের মত সুশৃঙ্খলণ ও স্থনিয়নত্রিত শাসন 
এদেশে বছুদিন ছিল না । বিদেশী বিজেতার পক্ষে যতদুর 
প্রঞ্াামগ্ুলীর হুখ-শ্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে, 

তাহ! তাহারা করিয়াছেন। তবে একথা! মুক্তকঠে 
বলা যাইতে পারে যে, অত্যাচার ও অবিচার সত্বেও 

দেশীর রাজাদিগের শাসন প্রজাগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত 
মঙ্গলজনক ছিগ। ইংরাজশাদন-যস্ত্রের সহিত দেশীর 
শাসন-বস্ত্রের তুলন। করিলে সকল বিষয়েই ইংরাজ- 
শাসনপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত1 প্রতিপন্ন হইবে । তবে কি 

ক।রণে ইংরাত-শাসন দেশীয় শাসনপদ্ধতির অপেক্ষ। 

মঙ্গলজন্ক নহে, এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে। 
অনুধাবন করিলে আমর! দেখিতে পাইব যে, ইংরাজ- 

শাসনের দোষগুণ যাহাই হউক না কেন, কেবল 

শ/সন-যন্ত্রালনাযর় দেশের অতি সামান্যই ক্ষতিবৃদ্ধি 

হইতেছে । এদেশে ইংরাজ আগমনের সঙ্গে বিদেশী 

সভ্যত। ও বিজাতীয় ভাবের প্রচারে আমাদেন্ধ যেরূপ 

গুরুতর খনিষ্ট হইতেছে, শুধু বিদেশীয় শাসনপ্রণালী 

হার] তাহার শতাংশের একাংশও হইতেছে ন।। দেশীয় 

রীতি-নীতি, আচার-বাবছার, উপাপনা ও ধর্্ভাব প্রভৃ- 

তিতে বিদেশীয় ভাব যে বিপ্লব ঘট।ইয়াছে, সেই বিপ্লবের 

ফলে আমাদের মনোভাব বিপধ্যস্ত হইয়। পড়িমাছে । আমা- 

দের দেশে আপ্রকাল হই শ্রেপীর লোক দেখিতে পাওয়া 

যায়, তন্মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতগণ আব-কাল প্রায় সকল 

বিষয়েই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। তাহার! সমাজের 

শীর্ষস্থানীয় । সকলেই তীহাদের অনুকরণ করিতেছে। 

কিন্ত অপার অনুকরণে তাহাদিগের মনোভাব একপ 
কিভুত-কিমাকার হইয়! ঈ/ড়াইয়াছে যে, জাতীরতার শ্োত 

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! তাহারা বছদুরে সরিয়া পড়িয়াছেন । 
বিজাতীয় সভ্যতা-_-বিজা তীয় ভাব যতদিন প্রবল রবে, 

ততদ্বিন জাতীয়তাব মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে 
ন1া। ইংরাজশাসনের ফলে ভারতবর্ষের সর্বত্র যেরূপ 

বিজাতীয় ভাব ও বিজাতীয় সভ্যতার প্রচলন হইয়াছে 

উড়িষ্যায়ও সেইরূপ হইয়াছে; বরং বর্তমান সময়ে 

বন্য গুদেশের অনুপাতে এদেশে বিজীতীষষ সভ্যত। 

২১ কল, ৪খ ভাগ 

প্রধান শক্র । হিন্দু বা মুসলমান রাজাদিগের কুশামন 
অবিচার ও অরাজকতায় ভারতীর জাতীয়তার যে অনিষ্ট 

হয় নাই, কেবল বিদেশী ভাব ও বিজাতীয় সত্যতার 

প্রচলনে তাহার অনেকগুণ বেশী অনিষ্ট হইয়াছে। 
প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার 

তিরোধানে দেশবা।পী অন্ধকার ও বিশৃজ্খলতা ঘটিয়! 
থাকে। ধশ্শমূলক ভারতীয় সভ্যতায় বিদেশীয় ভাব ষে 
বিপ্লব ঘটাইয়াছে, তাহার অবসান না হইলে, দেশে 
জাতীয়তার ভিত্তি কখনও দৃঢ় হইবে ন!। 

ভারত গবর্ণমেন্টের বার্ষিক আর-ব্যয়ের হিসাক 
দেখিলে সহগেই বুঝ! যাইবে যেঃ ভারতশাসনের উদ্বৃত্ত 
আর প্রত্যক্ষভাবে ইংলগ্ডের রাজকোষে যায় 

না। প্রার প্রতিবর্ধই যেরূপ আয় হইয়া থাকে, 
তাহার অনুপাতে কোন *কোন বৎসর সামান্যই 
উদ্বৃত্ত থাকে । অবশ্য উচ্চপদস্থ ইংরাজকর্ম্মচানী ও 

ইংরাজ সৈনিকগণ তীহাদিগের পারিশ্রমিক পাইয়!1 
থাকেন ও কার্য ছইতে অবসর গ্রহণ করিলে, আঁইন্ 

অনুসারে পেন্সন্ ব। অবসরবৃত্তি ভোগ করেন । এইরপ 

পারিশ্রমিক ও বৃত্তি উচ্চারে হইলেও তাহ! কোনক্রমে 
অন্যায়মূলক নহে ॥ দেশে শাস্তিস্থাপন করিয়া এবং 
ফৌনদারী ও দেওয়ানী বিভাগ খুলিয়া! ইংরাজশাসকগণ 
দেশেন্স যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় 
তাহাদিগের পারিশ্রমিক যথেষ্ট নছে। গভর্ণমেন্টের 

আর-ব্যয়ের হিসাব দেখিলে সত্যই মনে হয় যে, ইংরাজ- 

গণ প্রকৃতপক্ষে ধর্ার্থে ই দেশ শাসন করিতেছেন) এবং 

এদেশ ছাড়িয়। চলিয়া গেলে তাহাদিগের বিশেষ কোন 

ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ॥ কেবল শাসনকারধ্যের আক্-ব্যয় পরীক্ষা - 

করিলে রাজনৈতিক আন্দোলন একাস্ত অসার বলিমস। 

মনে হইবে ॥ কিন্তু ভারতবর্ষকে অধীনে রাখিয়া! ইংলগ্ডের 

যে ক লাভ হইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে আমদানী- 
রগ্তানীর হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে। 

ব্যবসার হবার। ইংলগ্ডের পরোক্ষভাবে যেক্প লাভ হই- 

তেছে তাহার সীম! পরিপীম। নাই। বিলাঁতের কলকার- 

থানার মালিক ও মন্ুরগণ পরে।ক্ষভাবে ভার তবর্ষের অর্থেই 
পুষ্ট হইতেছে । যে অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া ইংলগ পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হইক্জাছে, তাহার যুলে যে ভারত- 

বিজয় ও ভারতশানন তাহাতে অনুন্যাত্র সন্দেহ নাই। 

অর্থাগমের আশায় ইংরাঞগণ এদেশে আসিয়াছিলেন | : 
দেশ শাপন করিবার অভিসন্ধি সে সময় তাহাদিগেঞ্খছিল 

না। পরে ইংরাঁজ বণিকগণ দেখিলেন, রাজনৈতিক 

গীধান্যলীভ ন। কাঁরলে স্থচ্ছন্দে ব্যবসায় কর। যান ন)। ॥ 

এখনও ভাবরাজ্যে ততদূর আবিলত! ও আবর্ন। আনে | রাজনৈতিক বিপ্লবে ও শাস্নকর্তার খোষখেয়াবে তাহা 



শ্রাবণ, ১৮৪৮ 

দিগঞ্চে যেঈপ বিড়ম্বনা! সহট করিতে হইত তদ্ারা এই 

ধারণ! বন্ধমূল হইয়া! দীড়াইল। মোগলসাম্রাজ্যের অব* 

ধানে মহারাস্ত্ীরপদগের আত্মকলহ এবং জাতীয় অনৈকা 

ও দৌর্কলা দেখিয়া তাহার। শনৈঃ শনৈঃ ভারগ্তবিজয় 

করিলেন । কিন্ত যেমূপ নীতি লইয়া তীহারা এদেশে 
আপিয়াছিলেন, তাহার কোন পরিবর্ধন করিলেন মা। 

উষ্ইত্ডিয়। কোম্পানীর রান্দহকাঁলে ববস। ও শাসন এক" 
সঙ্গে টপিতে হা1গিল। শাসম অপেক্ষা ধ্যবসাতেই 

কোম্পানী সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং শাঁলনকাধ্টকে ব্যবসায়ের 

অত্র্গীত বালিয়। মনে ফরিতেন । পরে মহারাণী ভিন্টে(- 

প্রিয়ার প্বাঞত্বকালে দ্লাজ/ভার কোম্পানীর হস্ত হইতে 
অপসারিত হইল এবং কাঁপক্রমে ফাম্পানীর "অস্তিত্ব 
পর্যযস্ত লোপ পাইল । ভারতবর্ষের শাঁসনকাধ্য যখন 

উড়িষ্যায় ইংরাজশাসন 8১৪) 
আদ সভ | ৫ রা 

করেন লাই; এবং শাপকসম্প্রায়ও দেশের আর্থিক অব. 

স্থার উন্নতিসাধন করিতে যবে চেষ্টা করেন নাই । থে 
কাঁরণে এইরাপ টগাছে ভাহ! পুর্ব বশিরাছি। ইংরাঞজ- 
শাসনসময়ে ভারতবর্ষের অন্য।ন। গ্রদেণের ন্যার উড়িষ্যা 
দেশেও দেশীয় শ্রমশিল্প ও ব্যবসাবাশিজোর অনেক 

খবনতি হইয়াছে। 

ইংরাজ-শাপনদমক্সে যেরূপ দেশব্যাপী শাস্তি বিরাজ 
করিতেছে, সেরূপ শাস্তি দেশীয় রাঞ্জাদিগের শাসনসময়ে 
কোন দিন ছিল কি না সন্দেহ। অপরাধীর দগবিধান 
করিবার জনয ফৌজদারী বিভাগ খোল। বুহিয়াছে ) বিষয়- 
সম্পত্তি লইয়া! কলছবিবাদ উপাস্থত হইলে দেওদ়ানা 
বিভাগ তাহার মীমাংসা করিয়। দিতেছেন। এহগপ 
ণিরংচ্ছিম্ন শান্তিতে যে দেশের মূহাপক.র সানি হই- 

ইংকও প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন, তখন ইংলগ্ডের বনক- : গাছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পাপা যায়। কিছু অপর 

কুল রাজনৈতিক শ্েচ্ত্র যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও শক্তি লাভ 

করিয়াছিলেন। আজকাল তাহারাই সর্বেসর্ব! | তাহা- 

দিগের নিকট অন্য কেহই মন্ত্রক উত্তোলন করিতে 

পারেন না। ইংসণ্ডের মহাসভায় শ্রমিকদিগের একটি 

ঈগ আছে সত্য, কিন্ত তাহাদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদ। 

এখনও একপ হয় নাই যে, বনসিকর্দিগকে পরাস্ত করিয়া 

ত/হাপিগের নিঙ্ষমত কোন গুরুতর বিষয়ে চালইতে 

পারেন । এদেশের শাসন্যস্ত্রের পশ্চাতে ইংলগ্ডের বণিক- 

কুল রহইিগাছেন। তাহাধিগের বগ্বারণ কর। এদেশের 

ক্াঞ্জ প্রতিনিধি ঘ। বিলাতের “পেক্রেটরা অফ স্টেটের পক্ষে 

কখনও সন্তবপর নছে। বণিককুপের শাসনে ও গ্রতি- 

যোগিতায় এদেশের ব্যবসাবাণিজ্য লোপ পাইতে বসি- 

যাছে। এদেশের ব্যবসাধাণিক্ের সংরক্ষণ ও পুটিসাধন 

ফরেবার জন্য কোন আইন বিধিবদ্ধ করিবাধ় চেষ্ট। 

করিলে ইংলগ্ডের বণিককুরর্ব তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 

য/হাতে এরূপ প্রর!র, ব্যর্থ হয় তাহার জন্য যংপরোনাস্তি 

চেষ্টা করিয়! থাকেন । বণিককুলেৰ সহিত প্রতিথান্থতা 

করিবার মত শম্ঞি ইংলগ্ডে কোন বাজনৈতিকপলের 
নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষ ব। তাহার কোন প্রদেশের 
ব্যবসাবাশিঞ্ের উন্নতিসাধন করা ভারতগভর্রসেণ্টের 

পক্ষে বিশেষ কঠিন ব্যাপার হইয়। উঠে। ইংলণ্ের 
বণিকগণ পরোক্ষভাবে দেশখালন করিতেছেন বলিয়াই 

এদখে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা এরূপ শোচনীম। হই+ : 

যাছে। ইহাতে যেন কেছ মনে না করেন বে, প্রঙ্জা- 

পুঞ্জের চেষ্টা ও যত্ব সত্বেও দেশের আর্থিক অবস্থ। 

এইরূপ শোচনীয় হইয়। পড়িগ্লাছে; কিংবা তাঠার| 

কোন দোষে দোধী নহেন। নিরপেক্ষভাবে বলিতে 

গেলে বলিতে"হইবে যে, ভারতবর্ষীস্গণও সংঘবদ্ধতাবে 
ইউ.রাপীর বাণিপ্যের ব।ধ গতি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা 

র 

। বিকে এই নিরবচ্ছিন শান্তি বিরুদ্ধেও আনেক কথ। 
বলিবার আছে । অশ।প্তি ও অরাজকতার দেশবাপিগণ ও 

সতক যুদ্ধব্যবসামী হইয়া পরিবাহি.লন। যে উৎংকঠায় 
তাহাদিগকে লীবনযাপন করিতে হইত, ভাগীর ফল্খগরশ 
তাহাদের হৃদয়ে সৈনিকম্ুলত 'গুখনি5য় পরিপুষ্ট হই, 

ছিল । কিন্ত আজ শাগ্তির সুশীতল ছায়ায় কোমল ঠ ও 
ভীরুত1 তাহাদের বংশধরগণের হৃদয় অধিকার করিয়া 

বসিয়াছে। আত্মনির্ভর ও ম্বাবলন্বন অর সেকণ বেগ 
ধায় ন!। দেশেন একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত 

সনীবভার--প্রাণের সাড়া পাওয়। বাসস না। একনল 
সশন্ম ডাকাতের গতিরোধ করিবার ক্ষনত। রেশব।শীৰ 

নাই। সুশাপন ও সুগভীর শান্তির এরাপ ব্যিম্স 

ফল কেন ফলিল? ইংরা আমলে দেশ এরূপ নিবীধধ্য 

হইয়1 পড়িল কেন? এ প্রশ্শের মীমাংসা করিবার আধক 

অবসর আমাদের নাহ। অন্ন কথায় বপিতে গলে 

বগা বাব বে, যে শাসনশূঙ্খল1 হংরানগণ এদেশে পন 

করিয়াছেন, তাহাতে এদেশবাসিগণের কোন কাত 

নাই। শাসনধস্থের নিম্মাঙ্গের আব্যবন্থ্ধপ এদেশখাসি. 

গণকে ইংবাজগণ নিধুক্ত কনিয়।ছেন সহ্য, কিছ মুল 

নীতি উত্তাথন। শাসনপরিচালন বা স্ুশৃঙ্খন! স্থাপনের 
মূলমন্ত্র ইংরাজের নিজন্ব। হইংরাজগণের পরিচালনা, 

পরামর্শ ও তীক্ষ পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে শাসন কার্য এরূপ 

শৃঙ্খণার সাহত কোনঞমে চলিতে পাপিত কি ন। 

বল যায় না। এই শামনপদ্ধতি উদ্ভাবনের কাতিস্থ 

সম্পূর্ণ তাহাদের )--এদেশবাণার নয়। যে সফল 

বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বর বা পরাভব সাধন করিয়া তাহারা 

সুশাসন প্রতিষ্ঠিত কগিয়াছেনত তাহ। এদেশবাদিগণ 

কোন দিন করিতে সনর্য হুইতেন কন সন্দেহ। 

অপরের শ্রকৃতির ফলভোগ করিয়। কেহই বলবান ও 



নিয়ম প্র।কৃতিক নিয়মের মত সভ্য ও অলঙ্বনীয়। 

ইংরাজের ন্ুরুতির ফলভোগ করিতে অসমর্থ হইয়াই 
দেশবাসিগণ নিবার্ধ্য হইয়। পড়িয়াছেন। ইংরাজদিগের 

আগমনের পুর্ব্বে যদি দেশবাদিগণ মস্তি চালন! 

করিয়! ইংরাজের মত দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতেন, 

তাহা হইলে তাহার! প্ররুত পক্ষে সুশাসনের ফলভোগী 

হইয়! ইংরাজদিগের মতই শৌধ্যবীধ্যশাপী ও প্রতাপাস্বিও 
হইতে পারিতেন। 

অনুসমস্যা ও কষি। 

“আগে অন্নবস্থ, তার পর স্বরাজ। কৃধিকাজই দেশের প্রকুত 

কাত--চাষকে আর চাঁঘার কাদ বলে ঘৃণা করলে চলবে না_ 

ফিরে কর চাষ আর ফিরে ধর চরকা_-এখন এই হচ্ছে আমার 

অগ্র।" ্ 

- আচার প্রফুল্লচন্দ্র। 

( প্রনিশ্মলচন্্র বড়াঁল বি-এল ) 

বাঙালীর চাকরীর নেশ। আজও ছুটুলো। না---দলে 

দলে শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী আবেদন-পন্র নিয়ে 

ঘ্বারে দ্বারে ফিরচেন-- 

“কে নিবি গে। কিনে আমায় 

কে নিবি গো! কিনে” 

কিন্ত কেছই কিনতে চায় না- চাকরীর সংখ্যা অল্প, 
আবেদনকারীর সংখ্য! অগণা ; ফলে বাঙ্গালীর অব্পসমস্য| 

গুরুতর হয়ে উঠছে। শিক্ষিতসন্প্রণায়ের গন্য যে 

সকল অর্থোপার্জনের পথ আছে সেগুলিও একরূপ 

রুদ্ধ হয়ে এসেছে--মন্ডেল অপেক্ষ। উকীলের সংখ বেশী, 

ডাক্তার কবিরাজের যন্দি আবশ্যক থাকে তে পল্লী- 

গ্রামে কেহই ব্যবসায় চালাইতে নন্মত হন না_ 

সকলেই সহরে বসিয়। ভাগ্যপরীক্ষা করিতে চান-_ফলে 
অনেককেই নিরাশ ভতে হু? ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও নেক- 

স্থলে বাঙ্গালীর সতত। ও একত। দেখ। যাঁয় না, সে 

গন্য অধিকাংশ যৌথ কারবারহই টেকে না। এ মকল 

কারণে মধ্যবিত্ত বাগালীর মধ্যে অন্নসমস্যা বড়ই ছটিল 

হছে উঠ”ছ ॥ এখন উপায় কি? 

অনেকেই আঞ্জকাল কাগঞ্জে কলম বলতে আস্ত 

করেছেন__কুধিই বাংলার অগ্রসমসা!মীমাংদাঁর অন্যতর 

উপায়; কিন্তু বড়ই ছঃণের বিষয়, অনুসন্ধানের ফলে জানা 

মার যে, বাহারা এইন্ধশ পরামর্শ দেনঃ তাহার! অধি- 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 
_প শালীর শাস্খাাশীশীশী শি 

নৈতিক জগতেও এই | কাংশই চাকরীগতপ্রাণ-_কৃষিকার্ষে 

২১ কল্প, ৪র্থ ভাগ 

সাক্ষাৎভাবে 

কেহই লিপ্ত নন। এবিষয়ে ইংরাঞ্সি প্রবাদবাক্য 
11220001929 9৪66৮ 0192 0159910৮ বা পরামর্শ 

অপেক্ষা দৃষ্টান্তের মুলা অনেক বেশী, এই কথাটি আমাদের 
মনে পড়ে । ধার! রুষিবিষয়ে দেশে বা বিদেশে শিক্ষালাভ 
করেছেন তাঁরা যদি প্রতোকে চাকরীর অনুসন্ধান না 

করে একক ভাবে ব৷ যেথভাবে এক-একট আদর্শ 
রুষিক্ষেত্র প্রস্তুত করেন এবং তাত হইতে ভরণপোধণের 

উপযোগী যথেষ্ট . আস্ক (1)90917 40017 ) হুচ্ছে 

দেখাতে পারেন, তাঁছলে দেশের যে কি মহৎ উপকার 
তয়, তা'বলে শেয করা যায় না। তাহলে দেশের 

শিক্ষিতসম্প্রদায়ও কুষিকে আর কেয়চক্ষে দেখবেন ন1 
এবং ত্ার্দের সন্্ষ্টান্ত অনুসরণ. করবার লোকেরও 
অভাব হবেনা। এদেশে কৃষির উন্নতি শিক্ষিত- 

সম্প্রদায়ের হন্ডে_-ভীারা যদি এবিধয়ে মনোযোগী ন। 
হন তাহলে কৃষির উন্নতির আশা! সুদূবপরাহত । 

আমাদের দেশের লোকের এমনই বুদ্ধিবিপর্যায় যে, 
তারা কৃষির মত শাস্তি প্রদ, স্বাস্থ্য প্রদ, স্বাধীন সংকর্্মকে 

অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; আর কুবাকা, অপমান ও 

চোখরাঙ্গানি সহ্য করে দাসত্ব করাকেই জীবনের প্রধান 

অবলম্বন মন করেন-_দাঁসভাব এমনই আমাদের মেরু- 

মজ্জাগত হয় গেছে! 

কৃষির প্রতি এই মিথা। অবজ্ঞা অপসারিত করতে 

হবে-__বাংলাদেশকে পুনর্বাঁর স্বজলা ম্বফল! শন্াশাামল। 

করে তুলতে হবে। দ্গতে কোন কাক্সই হেয় নর-.. 

আলসো বসে ভিক্ষালব অন্ন ভোঙ্গন করাই যেসব 

চেয়ে লজ্জার বিষয়, এ কথ আমাদের ন্মরণ রাখতে 

হবে__সমস্ত লোকাপবাদ €লোঁকলজ্জ! তুস্ছ করে কর্মের 
বিস্তীর্ণ পথে চলতে হবে_ এতেই শাস্তি, এতেই তৃণ্ডি, 
এতেই  আনন্দ। উন্নত প্রণালীতে যাতে চাষ কর 

ষেতে পারে, অল্প জমিতে অধিক পরিমাণ শস্য উৎপন্ন 

করা যেতে পারে--কীবনযাত্র। বাঁতে সরণ, মহ ও 

বিলাপিত। প্রস্ততি বাহ্পা-বঞ্ডিত হয়), তজ্জনা বিশেষ 

চেষ্টা করতে হবে। দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য কবির 

উন্নতি ও তক্জাঁত দ্রব্যাদি নিয়ে বাণিক্যশিল্পের উন্নতির 

জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের সদাশয 
বড়লাট লর্ড আরউইনও এ বিষয়ে বিশেষ সহান্নভৃতি' 

সম্পন্ত--দেশের কর্মহীন শিক্ষিতসন্প্রনার়ের কৃবিবার্ধঃ 
গ্রহণ করবার এই তে। উপযুক্ত আবস্নু । 

মহা ঝা। গান্ধী ঘে সহববামীকে পল্লীতে ফিরুবাক জন্য 
উপদেশ দিচ্ছেন, এসময় তার গভীর সার্থকতা আছে। 
পল্লীর উন্নতিসাধন করতেই হবে--কৃধিকার্ধোর সুব্যস্থা 
করতেই হবে--নহক্ধের ভোগন্খ ও বিলালিত!। বর্ন 



শ্রাবণ, ১৮৪৮ 

করতেই হবে-_প্রত্যেক বিষয়েই ম্বরাট হতে হবে 

নান্যঃ পন্থা ॥ 

আজ এই দারুণ অন্ন-সমস্যার দিনে তেজন্বী স্বামী 

বিবেকানন্দের একটি বাণী দেশবাসীর প্রণিধানযোগ্য 

বিবেচনা করে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করলাম £-- 

“তোর! কি করচিস্? এত বিদ্যা শিখে পরের 

দোরে ভিখারীর মত ণচাকরী দাও, চাকরী দাও* বলে 

চেচাঙ্ছিস্। জুতে। খেয়ে খেয়ে দাস্ত্ব করে করে তোর! 
কি আর মানুষ আছিস? তোদেক মুল্য এক কাগাকড়িও 

নর়। এমন মুলা স্থুফলা দেশ, যেখানে গ্রক্কতি অন্য 

সকল দেশের চেয়ে কোটিগুংণ ধনধান্য প্রসব করচেন, 

সেখানে দেহধারণ করে তোদের পেটে অল্প নেই-- 

পিঠে কাপড় নেই! যেদেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর 

অপর সকল দেশে 05111528001) (সভ্যত। ) বিস্তার 

করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন ছূর্দশা ? 
তোরা আবার হেঁদের বেদ-বেদ[ভ্তের বড়াই করিস্। 
যেজাত সামান্য অন্ুবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না-- 

পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করে, সে জাতের 

আবার বড়ই! ধর্দ-কর্খমা এখন গঙ্গার ভালিয়ে দিয়ে 
আগে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হ”। ভারতে কত 

জিনিষ জন্মায় । বিদেশী লেক সেই [চে 701200191 

(পণ্যপ্রব্য ) দিয়ে তার সাহায্যে পোনা ফলাচ্চে। 

আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মত তাদের মাল টেনে 

মরছিস্। ভারতে যে সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের 

লোক তাই নিয়ে তার উপর বুদ্ধি খরচ করে? নান। 

জিনিষ টৈয়ার করে বড় হয়ে গেল; আর তোর! 

তোদের বুদ্ধিটাঁকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে 

বিলিয়ে ণ্হা অন্ন” *্হা অন্ন” করে বেড়াচ্ছিস্ ! 
আর তোদের দেশের জাতের বড়ই করে” করে, 

তোনের শল্প পর্ণ্যস্ত জুটছে না । একট। ছু'চ গড়বার 
ক্ষমতা নাই--তের। আবার ইংরেজদের 02160159 

(দোঁষগুণবিচার ) কর্তে যাস্--আহাপ্সক! ওদের 

পায়ে ধরে জীবন-নংগ্রামোপধোগী বিদ্য!-শিক্প-বিজ্ঞান, 

কন্দতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি তখন 

তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের 

কথা রাখবে । কোথাও কিছু নেই, কেবল 00171555 

ফরে চেঁচামেচি করলে কি হবে ?” 

আগ্েয় গিরির গুপ্তরহম্য। 
( শীপথ্চানন রায় ) 

সে বন্ুশতাব্দী পূর্বেবর কথা-_ আধুনিক বিজ্ঞঞা- 
নের তখনও জন্মই হয় নাই,__ইটালী দেশস্থ 

আগ্রেয় গিরির গুপগুরহম্য ২০২ 

বিহ্ৃবিয়স্ মাখা নাড়। দিয়া উঠিয়াছিল এবং 
অবিরাম গিরিনিঃআ্রাব বর্ষণ করিয়! স্থরূশা পম্পি- 
যাই নগরীকে সমাধিস্থ করিয়া! কেপিয়াছিল। 
শৈশবে ভয়চকিত অন্তরে এ নগরাধিবাসিদিণের 
দুর্দশার শোচনীয় বর্ণনা পাঠ করিয়া! ব্যথিত 
হইতাম। প্রাীন সভ্য জগতে অতি অন্প- 
খ্যক লোকই উক্ত ভয়াবহ বাপারের সংবাদ 

রাখিতেন ; আর সম্প্রতি পৃথিবীর প্রান্ত-াগশ্থিত 
হাওয়াই ও হোর্কাইডে। দ্বীপের আগ্নেয় গিরিদ্বয়ের 
বিচিত্র অগ্নিবর্ষণের কথা সকলেই প1$ করিয়। স্তম্ভিত 
ও বিস্মিত হইতেছে । ইহা বিজ্তানেরই বাহারী । 
বিজ্ঞান মানুষকে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের প্রভু 
দান করিয়াছে, বছ দূর দেশের সংবাদ মুহুর্ব মধ্যে 

আনয়ন করিয়া লোককে সাবধান হইবার যথেষ্ট 

অবকাশ দিতেছে, এবং আশ! করা যায় অদুর- 

ভবিষ্যতে অন্যান্য বহু ব্যাপারের ন্যায় ভূগঙ্ডের 

বিচিত্র গুপ্ত রহস্যও প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞান মন্ুষ্য- 

জীবনকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করিয়া! ফেলিবে। 
পৃথিবীতে পর্ববতের অভাব নাই এবং উহাদের 

অন্তি কখনও যে বিলুপ্ত হইবে, তাহ। বল। যায় 

না। পর্বিতসমুহ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে 
ইহাই ছিল প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস, তাই 
তাহারা পর্বতের এক নাম রাখিয়াছিলেন 

ধরাধর। কিছ অগ্নিশন্মা। ব্রাঙ্ষণের ন্যায় উহা- 

দের কোন্টা যে কখন মাথানাড়। দিয়! 
উঠিবেন, সে সম্বন্ধে কোন শ্থিরতা নাই। অগ্রি- 

শর্্ম। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলে তাহার 
রাগ দূর হইতে পারে, কিহ্থা পর্ননতের বাগ দুর 

করিবে কে? শোনা যায়, বিহ্ধ্য পর্ববত মাথা 
তুলিতে আরম্ভ করিলে পৌরাণিক খঝষি অগস্ত্য 
কৌশলে তাহার মাথ! নোয়াইয়! দেন * ; কিন্তু 

এযুগে অগস্ত্যের অভাব খুব বেশী, কাজেই রাগী 

পর্ববতগুলির পরিচয় এবং উহাদের রাগের পুর্বব- 

লক্গণগুলি জানিয়৷ সাবধান হওয়৷ ব্যতীত এখুগের 

টি 

«. এই পৌরাণিক বাপারটী একটী সংগঠন কারী, উদ্দশী রণ 
বলিয়া মনে হয়। অগস্তা মুশির সম্ভবত এমন এক উচ্চতর বিজ্ঞান 
অধিগত ছিল, যাহা! ছ্বারা তিনি পেই উপগীরণকে সংযত করিতে 
পারিয়াছিলেন। আজ করেক বৎসর হইল বৈয্লানিকগণ বিশ্ুবিয়- 

সেরও উদগী রণ নান! উপায়ে সংযত কঙ্গিবার ব্যবস্থ। করিস্জাছেন। 



& তত ২১ কল্প, ৪ ২০২ তত্তবোধিনী পত্রিকা য়, ধর্খ তাগ 
"দা রাখতেন পা ্্স্্্্__  পস সে 

লোকের আর অন্য উপায় আছে বলিয়া মনে হয় হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত বান্দেসান ও ক্রাকা- 
ন1। ভণ্ড তপস্বীর মঠ আনেক লাগ্নেগিরি এখনও ৰ তোয়ার স্বরূপ প্রকাশিত হওয়াতে নির্জীব ব। 
পৃথিবীতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । উহাদের বাঠিরের ূ নির্বাপিত বিশেষণ-ছুইটীর বল অনেকট। খর্ব হইয়া 
শান্তভাব দেখিয়! সাধারণে উহাদের অধিকাংশেরই ৷ পড়িয়াছে । 
সম্বন্ধে “নির্বাণপ্রাপ্ত” এই বিশেবণটা বসাইয়! দেয় আমাদের ভারতবর্ষে আপাততঃ কোন আগ্রেয় কিন্ত উহাদের অনেকেরই জীবনবৃত্তান্ত সালোচন! | গিরির সন্ধান পাওয়া যায় না ॥ এই সম্পর্কে বিদ্ধা- 
করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, এ বিশেষণের চল পর্বতের পৌরানিক ব্যাপার ও জ্বালামুখীর 
বিশেষ কোন মুলা নাই। মরিচাধর! একটী পুরাতন : গিরিগহবরে লেলিহান অগ্রিনিথ। প্রসৃতির মুল অন্ু- 
কামানকে যেমন অগ্পায়াসেই কাজে লাগাইতে পারা ! সন্ধেয়। সম্প্রতি ব্রশ্মাদেশস্য কোন পর্ববতের 
যায়__তেমনই নির্ববণ প্র।ণ্ত মাগ্নেয় গিরিগুলি অতি | পাদদেশেও অগ্নির সন্ধান মিলিয়াছে বলিয়া ক।গজজে 
তুচ্ছ কারণেও সজীব হইয়! উঠিতে পারে । 1 পড়। গেল । মুঙ্গেরে সীতাকুণ্ড গ্রভৃতি স্থানে 

পৃথিবার আগ্নের-গিরিলঙ্কুল স্থানসমূহের | অসংখ্য উষ্জপ্রঅবণ দেখা! যায়, আগ্লেয়গিরির 
মধ্যে জাপানকে শীর্বস্থান দেওয়া যাইতে পারে । : লক্ষণসমূহ বিচার করিলে এই সমস্ত ব্যাপারগুলিকে বহুল আগ্নেয়গিরির অবস্থান হেতু সেখীনে ভূমিকম্প: একেবারে উড়াইয়। দেওয়া চলে না । 
একরূপ দৈনিক বাপার বলিলেও চঙল। এই | হাওয়াই ছীপটী আমেরিকার সন্নকটে এবং 
দ্বীপের অন্যতর আগ্নেয়গিরি বান্দেসান পর্বব্টীকেও ৷ হোন্কাইডো জাপানের সমীপবন্তাী। ইহাদের 
এই প্রকার নিজাঁর, নির্নবাণপ্রাপ্ত, নিরীহ বলা ৷ উভয়েরই ব্যাপার জভিনব। কারণ পুর্বেব কখনও 
হইত; কিন্তু ১৮৮৮ খুন্টান্দের ১৫ই জুলাই তারিখে । উহাদের নাম শুন! গিয়াছে বলিয়৷ মনে হয় না। 
সে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া এ সব উত্ভিির ' এক্ষণে উক্ত পর্ববতসমূহের লক্ষণগুলির বিষয় 
যেকোন মূল্যই নাই তাহ! জানাইয়।৷ দিয়াছিল। | আলোচনা করা যক । আমাদের তর্কশাস্্র বলেন, 

জাপানের পরই পুর্বগেলাদ্ধের স্থনাত্রা ও ! “পর্বধতো। বহমান ধূমাৎ৮। ইহার শান্সীয় প্রয়ো- 
যবদ্ধীপের মধ্যবন্তী স্থন্দ প্রণালীস্থিত ক্রাকা- | জন যাহাই হউক ন। কেন, কিন্তু আমাদের মনে 
তোয়ার নাম কর! যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক । হয় উক্ত বচনটা আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
মহলে ক্রাকাতোয়ার নাম নগণ্য বলিয়! বিবেচিত | প্রয়োজ্য | যদি কোন পর্নবত হইতে ধুম ঝ বাম্প 
হইত। তাই কোন বৈজ্ঞানিকই এ দ্বীপটা পর্য্য- | নির্গত হইতে দেখা যায়, তবে তাহা যে আগ্নেরগিরি- 
বেক্ষণ করিবার নিমিত্ত কখনও শুভ।গমন্ করেন | €স সম্ধন্ধ সন্দেহের কোন কারণ নাই । 
নাই। অবশেষে ১৮৮৩ খুষ্টাব্বের ২৬শে আগষ্ট | আগ্নেয়পর্ববতের দ্বিতীয় লক্ষণ_গিরিনিঃআ্রাব ১ 
তারিখে সে যেন এরূপ অপম।নজনক ব্যবহার সহ্য | উহ। দেখিতে কতকটা শিলাজজতুর ন্যায় এবং প্রথমা- 
করিতে না পারিয়।ই নিজের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ [ বস্থায় কর্দমাকার-_কিন্ত পরে ক্রমশঃ কঠিন হইয়া 
করিয়া ফেলিপ্ন। ইহার পর হুইতে ক্রাকাতোয়।কে : যায়, অগ্নযাদগীরণ সময়ে উত্তপ্ত বাযুনির্গমনের সঙ্গে 
আগ্নের-পর্ববত-পরিষদের প্রধানতম আসনই ! সঙ্গে উহা পর্ববশুবিবর হইতে বাহির হইয়া! পড়ে । ৫ |. উষ্ণজলের উৎ্সকে তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া ধর! প্রদন্ত হইয়াছে ;ঃ কারণ ভূগঞ$স্থ দুইটা প্রকাণ্ড ইয়ঃ কারণ উষ্ণজলের অন্তিহ গিরিগর্ভে তপ্ত আগ্নেয় গিরিশ্রেণীর সংযোগস্থলে তাহার অবস্থান, ৰ বাম্পের অস্তিত্বের একটী হেতু । আমাদের দেশের 
তাই সে প্র5গু আগ্নেয়-শক্তির আধার। এ সীতাকুণ্ু, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থানে উষ্ণ প্রঅবণের 

ইটালীঙ্দশের বিশ্থুবিয়াসের নাম ইতিহাস-; অভাব নাই। বদরীকাশ্রমেও উষ্ঃপ্রঅবণের 

প্রসিদ্ধ। ইউরোপের পর্ববতমহলে আঁইসল্যাণ্চের | বিষয় শুনা যায়, স্থতরাং এসকলের উপর 
ৰ একটু নগর রাখা ভাল। জাপানের বানেসান 

“হেকলা” এবং সিসিলির “এটনার” নাম আছে। পর্বতে উপরি-উত্ত তিনটা লক্ষণ দেখিয়াই ১৮৭৮. 
ক্কটল্যাণ্ডেও বনু আগ্নেয়গিক়ির তসাবশেষ দেখা খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক মিলনে উহাকে জীবন্ত আগ্জেয়- 

ঘাঁয়। িজ্ক উহাদের অনেককেই এখন, নিজীব বল। ) (সবির শ্রেণীভুক্ত করিয়া, ফেলিয়া ছিলেন । 



শপ... আমের শিকির গণুরহস্য ২০৩ গিরির গুগতরহস্য ২৩ 
এখন দেখ। যাক্, কি কারণে আগ্নের পর্বব্ত- | বুল বিস্ফোরণ সমূহই টি রা গ্রকারের উদশী-. 

গুলি সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। আমাদের রণ। 

ধরিত্রী জননী যে এক সময় জগতসবিতা সুর্য্যের যে সলিলের স্পর্শে এই উদশীরণ-ব্যাপার 

অন্কগতা ছিলেন, ইহা এখন প্রায় সর্ববজনবিদ্দিত। | সংঘটিত হয় সেই সলিল আসে কিরূপে, ইহাই 

্রাঙ্গণের নিত্য উপাসা গায়ত্রী মন্ত্রে উহার | এখন দেখা যাক। এ জল আসে নান! 
স্পঙ্ট উল্লেখ আছে; স্ুুঙ্গরীং ইনিও যে এক | কারণে-- প্রথমতঃ ভূস্তরের পুনর্গঠন কালে হৃদর 

সময়ে এ সর্ধযসম প্রভাই ছিলেন তাহা বেশ বুঝ! | জল গুহ! মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, দ্বিতীয়তঃ 

যায়। ইহার সেই বংশগত তেজ ছাইঢাকা আগু- | সমুদ্রজলের সহিত সংঘর্ষ ঘটিলে। শেষোক্ত 

ণের মত এখনও ইই।র বিপুলাকার গর্ভকোষ- | কারণেই ভূগর্ভস্থ অগ্নির সহিত ভারতমহাসাগর 
সকলের মধ্যে গলিশভাবে অবস্থান করিতেছে । | ও চীনসমুদ্রের আটচল্লিশ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ-কালে 
এঁ ভয়ঙ্কর অগ্নিময় তরল পদার্থের সহিত স্থশীতল | ক্রাকাতোয়ার বিস্ফোরণ হইয়াছিল। 
জলের সংস্পর্শ ঘটিলে উহ! বাম্পে পরিণত হইয়া এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এ জল তো 
যায় । চঢঞ্চলতম পদার্থসমুহের মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু | বাম্পধূপে বিস্ফোরণ সঙ্ঘটন করে, কিন্তু ভিতরের 

হইতেছে অন্যতম-_স্হির থাক। তাহার স্বভাবই । অগ্রময় তরল ১পদার্থটীর কি অবস্থ। হয় ? ইহার 
নয়-_-ইচ্ছ! তাহার বাহির হওয়া, সুতরাং কোন | উত্তর এই যে, এ তরল পদ্দার্থটীই উক্ত বাষ্পেখ 

কোমল স্থান খুজিয়৷ পাইলেই পে বজ্রের ন্যায় | পঙ্গে সঙ্গে গিরিনিকআ্াব বা তপ্ত কর্দন আকারে 

শব্দে তাহাকে ফটাইয়া দিয়া বাহির হইয়া | বহির্গত হইয়া বহু গ্রামকে সম্ধিছ্থ করিয়। ফেলে 

পড়ে । উদাহরণ স্বরূপ 96০21. :120010এর | এবং বু নদীকেও গ্রাম করিয়! লয়। দৃষ্টান্ত. 
[30110/এর কথা বল! যাইতে পারে। অধিক স্বরূপ জাপানের আপসামা-গিরিনিআবের বিষয় 
বায় সঞ্চত হইলে যেরুপে 7০119॥ ফাটিয়া! যায়, । বল! যাইতে পারে ; উহা গুহামুখ হইতে নির্গত 
ইহাও প্রায় সেইরূপেই ঘটিয়া থাকে । আগ্নেয় | হুইয়। ছুইটা সাধারণ নদীকে শুধিয়। লইয়াছিল 
গিরির বিস্ফোরণের কারণ ইহাই । এবং তাহার পর তাহাদের আর কোন চিহ্নই 

আগ্নেয়গিরির ইতিহাসে দুই প্রকার উদ্গী- | পাওয়া যায় নাই। 
রণের কথ শুনা যায় ॥। একপ্রকার উল্গাণ অনন্তর বিস্ফোরণ ব্যাপারের একটু সংক্ষিপ্র 
ধীরে ধীরে পর্ববগুটীকে সংগঠিত করে ; অপেক্ষা, | বর্ণন। দিয়া আমর! এই প্রবন্ধের ভপনংহার 

কৃত নিরাপদ তরল গিরিনিআ্াবের দ্বারাই এ | করিব। বিস্ফে'রণ সময়ে গুহামুখ হইঠে প্রথমতঃ 
কার্ধ্যটী সম্পন্ন হয়। গিরিশ্আ্ৰাৰ পর্ববতগাত্রে | ধুলিপুর্ণ বাম্পরাশি বাহির হইতে থাকে। উহা 
লাগিবামাত্রই কঠিন হইয়া যায়; এইরূপে স্তরের | এরূপ ভাবে গগনমগুলকে আচ্ছন্ন করিয়। ফো.ল 

পর স্তর নি্মত হইয়। যখন পর্নবশ্টী একটা ; যে, দূর হহতে উহাকে দূরারোহ পৰবিত প্রাকারের 
নিদ্দিং আকারে উচ্চ হুইয়া উঠে, ৩খন ভিত- । ন্যায় বোধ হয়। উহার উপরিভগে লেলিহান 
রের শন্তি আর উহাকে ঠেলিয়া ভুলিতে অক্ষম ৰ সর্পুকৃতি অগ্নিশিখাসমূহ ক্রাড়। করিয়া উহার 
হইয়াই যেন গুহামুখটীকে আপনাপনি বন্ধ করিয়া! ! ভাবণঠাকে শঠগুন বন্ধিত করিয়া তোলে । বজ- 
দেয়। উদাহরণস্বরূপ তুষারস্ত,প ও চুণের জলের ৷ ধ্নির তুল্য অবিরাম প্রচণ্ড শব্দে সঙ্গে সঙ্গে যখন 
ঝুরর নিশ্মাণকথা বলা যাইতে পারে। দিনের র এ ধুম পর্ববতমুখ হইতে বহির্গত হয়, ভখন আব 

পর দিন তুষার সঞ্চিত হইয়া যেরূপে একটা | ব্যোপন্যাসের দেই কলপা মধ্যস্থ দৈত্যের কণ। 
বরফ স্তুপে পরিণত হয় এবং চুনের জল গড়াইয়৷ | আপনাপনিই মনে উদ্দিত হয়। ভাবণ গঞ্ভণ, 

পাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দন ধরিয়া যেরূপ | অবিরাম শিলাধুল ও কর্দণ বু্ি এবং জগ্রর বিতর 
ঝুরি নিন্মীণ-কাধ্য চলিতে থাকে, এক্ষেত্রেও ; খেলার নিকট পৃথিবীর সমূহ শন্তির সমবেত 
কতকটা সেইরূপ । অনন্তর বহু যুগ অভীত হহুলে ূ গে।ল। ব্বণকেও অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হর এপহ 

লোকে মনে করে পরবতটী নিজাব, (কন্তু ভিত- | প্রালয়কালের একটী অন্পষ্টচিব্র বন্ননলপোকে 

য়ের আগুণ একেবারে নিভিয়। যায় না-_-উহা বন । উ“ঁকি-ঝু'কি মারিতে থাকে । এক কথায় ইহাকে 

স্পট 

যুগ ধৰিয়া ধারে ধীরে শক্তিসঞ্চার কারতে | “গু প্রলয়” বলিতে পারা যায়। এই প্রণয় 
থাকে 7) তাহার পর কোন স্ুযোগ পাইলেই : এবং উহার ভয়াবহ উপকরণগ্লিই লোকসমাঞ্জকে 
পর্ববশুটাকে সমূলে ধ্বংস কারা দের। হখা | জানাইয়া দেয় যে, কি দানবীয় মহাশক্তি 

যেন প্রাকৃতিক ছেলেখেলা! কত শীত্র ভাঙ্গা | ধরিত্রী দেবীর গর্ভে গোপনভাবে অবস্থান 
যায় ইহ। দেখিবার উদ্দেশেঃই যেন বহু যুগ ধরিয়! | করিতেছে । | 
শাহর এই গঠন কার্য চলিয়াছিল। এই ধংস- 

€ 
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বিবাহ-মঙ্গল। 
ইমনকল্যাণ_-একতালা। 

এ মিলন স্থখের ছোক্ এ মিলন অমল হোক্ 

এ মিলন মধুর ছোক্ এ মিলন অমর হোক্ 

বিধির বিধানে মিলিল হনে এ মিলন প্রেমজ্যোতিতে 
বিধির চরণে রো+ক্। নিয়ত উল রো”+ক। 

এ মিলনে খুসী আকাশের তার! এ মিলন ঝড়ে বায় ও 

নীলাকাশ হতে দিক্ জ্যোতিধারা যেন উজ্জ্বলতম ভায় 

কাননের পাখী ওষধি ও শাখী প্রেমরবি গুতে পায় 
প্রেমের স্বারতা বো”ক্। | উছল অমৃতালোক । 

এ মিলন স্থখের হোক্ এ মিলন হৃখের হোক 

এ মিলন মধুর হোক্ ॥ এ মিলন মধুর হোক. ॥ 

কথা, সুর ও স্বরলিপি--প্রীনির্ধশলচজ্্র বড়।ল বি-এল.। 

রর 

১ হু ২ ও ৬ | 

পা পাপা পা। পাপা পা ধন্ষা শা ১1 -গাঃ "মং গা গাগা গা। 

এ মিল ন স্ুথে র হো*ণ * * * ফু এ মিল ন 

৩ ৬ ১ ॥ ই” 

॥রা গা রা। সাঁশা 7 (শু পা প1)) 1] শালা শন সা সা_-রা। 

ম ধু র হো * « * কৃ এ » ৪ ৬ বিধি র্ 

৩ গু ১ + ৩ 

রা রা গা। সা. রগা গা। গাগা গা? সগাগাগা। রা গা রা। 
বি ধা নে "মি লি ল ছু ত্ব নে বিধি র চ বর থে 

৬ ঙ 

(সা শা 71 “পা পা] 

বো ৬ ৩ ৬ কৃ 6৫৯ 

রঃ ৩ ঞ ও ১ ২ 

যাগা গা পা; পাপাধা। পার্পার্সা।. শার্পার্সপাত সারার 
এ মি ল নে খু সী আ কা শে বতার! নী লাকা. 

১০] |] চৈ টে ৃ টু 

|-া রা রর্পা। গাঁরাগা। রার্সার্সাহ নানা না। শা না নধা। 
শ হু তে দি কু জ্যো তি খারা! কান নে রূপা খীৎ 

ডু ্ টি + ৯১ ৬ 

7] ধা না ধা। ধা পা পা রা গাগা? রা গা রা। সা -া -। 
ও ষ ধি ও শা থী প্রেমে বর বার তা বো ০ 

ি 

| পা পা 
ক ক ধ্এ$ 



নম্ধী এই প্রকায়ে রামানুজকে বুধাইতে লাগিলেন। 

কিন্তু রামাচুজ নম্বীর অসাধারণ ব্রক্মজ্ঞান ও বরক্ষনিষ্ঠতা৷ 

দেিম্। এতদুর মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছুতেই 

তাহার উদ্দেশ্য-পথ পরিত্যাগ করিতে শ্বীক্কৃত হইলেন 

নাঁ। তিনি বলিলেন, “জাতিগত প্রতিবন্ধক থাঁকিলেও 

আপনার প্রতি আমার যে অচল ভক্কি জন্মিয়াছে তাহ! 

সর্ধদ! অঙ্গু॥ থাকিবে । ইছা। আমাকে অভীষ্ট পথ 

হইতে সহজে বিচ্যুত করিতে পারিবে ন1। এই 

বলিয়। তিনি নবীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন । 

সমন্ত রাজি কি উপায়ে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে 

তদ্ধিষদ্ধে চিস্তা করিতে লাঁগিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি 

নম্বর গৃহে গমন কাঁরয়া তাহাকে স্বীন্ধ ভবনে আহার 

শ্রাবণ, ১৮৪৮ শ্্রীরামানূজ স্বামী 
৩০৫ 

ৃ ২+ ৯৬. 0 গ 
| 

£সাহ]সাসাসা। সান্রা রা। রা -া 11 শী-াঁ রা? রা রা গা। 

এ . মি ল ন অ মণ ল হো * * * কৃ এ মিল ন 

৩ ১ ২+ ৩ 

সা রগা গা। গা-াঁ7। শাশা)ট পা পাপাপা। পা পা পা। 

অআ মণ র হো ০ ৪ ০ কৃ এ মি ল ন প্রেম জো 

ও ১ ২৫ ৩ ৬ 

॥ পা ধঙ্া 11 শ -গাঃ ও রগা গা গর র্গা রা রা সা শী” 

তি তেও $ ০ ও নি ম্নম ত উ জ ল য়ে ৎ 

১ ২ ৩ ০ ১ 

7777 গাগা পা। পাপা ধা। পধা -নর্সা সা? শর্পাসা 

৪ ০ কৃ এ মি ল ন ঝড়ে ঝ০ *ন্. ঝা যধে ন 

২ ৩ ২ র ০ ১ ২প 

[র্পনা রারা। উারারগা। গাঁ 70 শীলা আঁ গা। 

উৎ ৪ জ্জ ল তম ভায় * * ০ ৪ 9 প্রেম বর 

৩ ৬ ১ ২” ৩ 

গারার্া। পা 77 771 রগা গা গা। রা গা রা। 

বি হ তে পার * * * ৩ ৯ উ ছ ল অ ম্ব তা 

র্ ঙ ৮ 

॥ সা -- 7 পা পা] 7 

লো ০ * রা ভি 2 

শ্রীরামানুজ স্বামী । 
€ পূর্ব নুবৃ তি) 

(গ্রকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ) 
করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন । এই স্থলে বলা 

আবশ্যক যে দাক্ষিণাত্যে কোন ব্রাঙ্গণ কখনও শুদ্রকে 

ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন না। এমন কি, 

তাদের বাটীতে বসিয়। ফোন শুদ্রকে আহার করিতে 

দেন না । যাহ! হউক নম্বী এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন । 

রাঁমানুজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার স্ত্রীকে নানা- 

বিধ অক্পব্ঞ্জনাদি আহার্যয দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আদেশ, 

করিলেন । তৎপরে শীত্ত পৃজাদি সমাপন করিয়! নম্বীর 

তবনে গমন করিলেন ৷ ইতিমধ্যে নম্বী অপর পথ দিয়! 

রামাহজের বাঁটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার স্ত্রীকে 

আহার্য্য দ্রব্যদকল প্রদান করিতে বলিলেন । রামানুজ- 

পত্ধী তাহাই করিলেন। নম্বী অতি শীষ্ব তোজন সমাপন 

হি 



৬০৬ তত বোধিনা পত্রিকা ২১ কল্প, ৪থ ভাগ 

একটি কাষ্ঠখণ্ডের ঘারা নশ্বীর উচ্ছিষ্ট-পত্র ফেপিয়! দিয়া | কর্মকাণ্ডের আবশ্যকীয় ক্রিয়া মার । আমিও এরূপ 

এবং উচ্ছি্ স্থানে গোময় লেপন করিদা, দ্বিতীয় বার ! সন্দীপন মুনির শিাত্ব গ্রহণ করিয়াখিগাম । তাহার প্রশ্ন 

নান করতঃ গৃহে আনমিতেছেন, এমন সময় রামানুজ কি তিনি প্রকাশ করেন নাই বটে, তৰে আমি তোমাকে 

আগির! সকল কথ! অবগত হইলেন । এঁ সকল প্রশ্নের উত্তর বণিয়! দিতেছি শ্রবণ কর। এই 

যদিও নম্বী রামানুজকে শিষাত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকার | কথা তুমি রামান্বজকে গিয়া বলিবে। (১) আমিই 

করেন নাই, রিিস্ধ রামাঞ্ঙ্গ ভাবিয়াছিলেন যে কোন | সত্যন্থরূপ ব্র্ধ। $২) আত্মা ও পরমাত্ম'র মধ্যে সুক্ষ 

প্রকারে তাহ।র উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়। গৌণ শিষ্যবপে | বিভিন্নতাই লত্যধর্থপ্রতিপাদক। (৩) আমাতে আত্ম- 
পরিণত হইবেন । অনেকের বিশ্বাস যে রাহারও উচ্ছিই সমর্পণ করাই মোক্ষপ্রাণ্ডির একমাত্র উপায়। (৪) 
অন ভক্ষণ করিলে উক্ত ব্যক্তির তেজের কিঝিৎ লাঘব | জীবনাত্ত সময়ে আমাকে একাস্ত মনে চিন্তা করারও 

করা হয়। এই জন্য অনেক শুদ্র গুরুর উচ্ছি্ অন্ন | আবখযক নাই। (২) আমাতে আত্মনির্ভরকারী ব্যক্তি 
ভক্ষণ কর। কর্তব্য মনে করেন । আমাদের দেশেও : মৃহ্ঠর পর অনস্তকাল পধ্/গ্ত আমার নিকট অবস্থান 
এইরূগ প্রথা কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত | করেন। (৬) প্রশ্নকারীর তাহার গুরু মহাপুর্ণের শিষ)ত্ব 

আছে। গ্রহণ কর! কর্তব্য” 

রামান্থজ এবারে স্ত্রীকে প্রশ্ন করিলেন প্তুমি কি পরদিবস প্রাতে নম্বী এই সকল কথা রামান্থজকে 
জন্যই বা দ্বিতীয় বার সান করিলে, কেনই বা. উচ্ছিষ্ট: ত্র । অবগত করিয়। পিজ্ঞাদা করিলেন_-“এই:সকল বিষয়ই কি 
কাঠথণ্ডের দ্বারা ফেলিয়। দিলে এবং কেনই বা উচ্ছিষ্ট | তোমার প্রশ্নে? উত্তর ? আমি আপ| করি তুমি ঠিক ঠিক 
ক্ষেতে গোময় লেপন করিলে ?” রামানুজপত্বী বলিলেন, | ভত্তর পাইয়াছ।” রামানুজ বলিলেন, “খন শ্বয়ং বরদ- 
পনম্বী নীচজাতীন শুদ্র; তাহার উচ্ছিষ্ট অত অপবিত্র, | রাদ এই সকল উত্তপ্ন দিয়াছেন, তখন [ক তাহা আমার 
সুতরাং আমি খ্ররূপ কার্য করিয়!ছি।” রামান্জ ক্রুদ্ধ গ্ুশ্নের অন্থরূপ না হইতে পারে ?* নম্বী বলিলেন, প্রামা- 
হইয়। বলিলেন-_-“নস্বীর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র! রে হতভাগিনী, ; ঈল ! তুমিই ধন্য । তোমার ঘারাই. ভগবানের কাধ্য 
তুমি এ উচ্ছিষ্টের মূল্য জান না। আমি যাহাকে নিজের | সসম্পন হইবে ।” 
বাটীতে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়। আনিয়াছি, | এদিকে একদিবল বমুনাচার্ধেযর শিষ্যগণ মহাপুর্ণের 
তিনি তোমার ভক্ষির পাত্র হওয়া উচিত। তুমি ইহার | নিকট উপস্থিত হইয়া! প্রিজ্ঞাস1! করিলেন, “হে প্রভো ! 
মন্্ কিছুই গান না। তুমি জান না, তুমি আমাকে কি | আপনি কি বলিতে পারেন কোন্ মহাপুরুষ ভবিষ্যতে 
অমৃত হইতে বঞ্চিত করিলে । নিশ্চন্নই তোমাকে এই" | সত্যধশ্ম প্রচার করিবেন ?” মহাপুণ বলিলেন, “তোমরা 

বার একদিন পিতৃভবনে গমন করিতে হইবে ।” [ক গুরুদেবের মৃত্যুদেনের সেই আশ্চর্য ঘটনা ইহার 
এইরূপে স্ত্রীকে ভতপনা করিয়া রামানুজ. নম্বীকে | মধ্যেই ভুলিয়। গিপ্লাছ ? গুরুদেব মৃত্াকাল পর্যাস্ত 

অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন। তৎপরে নম্বীর নিকট | যাহ।কে স্বস্থানে বরণ করিবাগ অভিপাব ক€রয়াছিলেন 
পৌছিগা করজোড়ে নিবেদন কগিলেন, “নামার মনে | লেই রামামুঞ্জ ভিন্ন আর কে তাহার পদাতিযিক্ত হইবার 
কিছু আকাজ্ঞা আছে । আপনি কি অনুগ্রহ্পূর্বাক বরদ- | উপযুক্ত হইতে পারে ?” শিষ্যগণ বলিলেন, "তবে আপনি 
রাজকে পিজ্ঞাপ। করিবেনঃ আমার সেই প্রার্থন৷ পূর্ণ | কাঞ্ধীনগরে গমন করিয়। আমাদের ভবিষ্যৎ গুরুদেবকে 

০ 

হইবে কি না ?* আনয়ন কক্চন।” মহাপুর্ণ ঝললেন, “তবে তাহাই 
কথিত" আছে যে, পরদিবস যখন নম্বী বরদরজের | হউক ॥” 

নিকট উপস্থিত হইলেন, বরদদেব তাহাকে ছিজ্ঞাস। ইত্যবপরে রামানুজ ও বরদরানও কাঞীপুর্ণের নিকট 
করিলেন-_“প্রির নম্বী, আমার অশ্থমান হইতেছে যে তুমি | বিদায় গ্রহণ করিয়া! শ্রীরঙ্গমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
আমার নিকট কিছু প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা! করিয়াছ ?” নম্বী ; পথিমধ্যে তিনি বর্তমান কিংগলীপেট জেলায় মহুরাস্তকম 
বলিলেন, “হ। দেব, ইহা সত্য। রামান্জ আঞ্জ আমাকে | নামক স্থানে তথাক পালক নামক দেবতার মন্দিরে প্রবেশ 

আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ কদিয়াছেন | করিলেন। এই মন্দিরাভ্যান্তরে প্রবেশ করিবামানই 
বে, তাহার মনে যে অভিলাষ আছে তাহা পুর্ণ হইবে কি | মহাপুর্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হুইল। রামাঙছজ তখন 

না|? তিনি অত্যস্ত ভগ্নহদয় হইয়াছেন । এই. প্রশ্নের | মহাপুর্ণের পদতলে পতিত হুইয়। তাঙার পদ্য আনন্দা- 
উত্তরের উপর তাহার ভবিষৎ নির্ভর করিতেছে ।” | শ্রুতে ধৌত করিলেন এবং তাঁহার নিকট কাধ্ীথরের 

বরদরাল বপিলেন, প্পত্যই এইরূপ ? এই যুবক অতি প্রঙ্গোতর কথা বাক্ত কন্সিলেন। তৎপরে রামান্ত্ধ বল- 
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লেন--"মহাভাগ, আমাকে শিষারপে গ্রহণ কগির। আমার অতঃপর রামাগুজ মহাপুর্ণকে স্বীয় আলবে বাল 

অক্ঞানান্ধকার দুর করিকা দিন ?”+ মহাপুর্ণ বলিলেন, | করিবার জন্য অহ্রাধ ক্রলেন। মহাপূর্ণ ইহাতে 

"এত ব্যস্ত হুইঘার আধশাক কি? কাকীতে প্রত্যাগমন | সম্মত হইলেন। ক্ামালুপ্পের ন্যায় একজন আন্মণের 

করিয়া যে প্েবতা আঞ আমাদের উত্তয়কে একজে | পক্ষে ইহ! ঝড় সামান্য সাহলের কার্য নহে। দাক্ষি- 

করিয়াছেন তাহার সক্ফুখে তোমাকে ভগবানের লেখায় | গাতো ব্রাহ্মণগণ মহাপুর্ণের স্বপ্গতীয় ব্ক্তিগণকে বা্ডীতে 

নিধুক্ক করিব ।* রামাগ্্গ বলিলেন, “বিলের কথা কি আপিতে দেওয়া! দূরে থাকুক, গ্রামের মধ্ও আলিতে 

ধলিতেছেন? আপনি জানেন, যখন আমি গুরুদেব | দেয়না । কোন শুদ্ তাহাদিগের বাড়ীতে বলিয়া! আহ।র 

যসুনাচার্ধে!র নিকট শিক্ষার জন্য গিয়্াছিলাম১ তখন কি | করিতেও পায় না। ত্রাঙ্ষণেরা আহার করিণার সময় 

তটিয়াছিল। আমাদের এই ক্ষণণ্ঙ্গ,র দেহপিঞ্জরের মধ্যে ৷ যদি কোন শুর্র তথায় উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে তাহাকে 

বাঁস কর। এতই স্থির নিচ্চিত কি, যে আমরা কাকধী- । ততক্ষণ(ৎ বাটী হইতে বহিষ্কত করিয়া দেওয়া হয এবং 

প্রত্যাগমন কাল গর্ধাস্ত অপেক্ষ। করিতে পারি?” হী অন্ন ফেলিয়া নেওয়া হয়। যাঞা হউক, মহাপুর্ণ রাম।- 

মহাপূর্ণ স্বগত বলিলেন, পকি প্রবল ধর্মীপিপাস! 1” ' ছুগের বাড়ীতে থাকিস! তিন মান কাপ তাহাকে 

তৎপরে মহাপুর্ণ রামানুজকে মিকটবর্ভী এক বকুগ- | ধর্শিক্ষ। প্রদান করিলেন । কিছু দিন পরে রামানুজের 

বৃক্ষের ওলে লইয়া গিয়! তাহার কপোলদেশে বৈষ্ণবী | স্ত্রীও মহাপূর্ণ কর্তৃক, টউবষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হুইলেন। 

রেখা তিলকাদি অঞ্চত করিয়। দিয়। দেবসেবাত্রতে ব্রহী_| তৎপরে স্বামী ও স্ত্রী উঠুয়ে মিলিত হুইয়! মহাপুর্ণের 

পাঁদোদক সেবন করিলেন। 

কিছুদিন পরে একজন বৈষ্ব সাধু রামাগ্প্গের সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে আলিলেন। রামাহজ দেখিলেন যে, সে 

বাকি ক্ষুংপিপাপায় অতিশর কাতর এবং এতাদৃশ ছন্বল 

যে তাহার অধিকক্ষণ ঈড়াইবার ক্ষমতা নাই। রামাহজ 

তাহার স্ত্রীকে ডকিয়া বণিলেন--“দেখ, এই বৈষ্ণব অনা- 

হারে অতিশয় ছর্বগ হইয়া পড়িয়াছে। শীঘ্র ইহাকে 
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ক্ষরাইক্ন। 

তৎপরে মহাঁপূর্ণ রামানুজকে তাহার দক্ষিণ দিকে 

বসাইক। তাহার" মন্তকে দক্ষিণ হম্ত এবং বক্ষস্থলে বাষ 

হস্ত রাখিয়। তীঁহার পতি একবার ছৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন 

এবং ভগবানের নাম গ্রহণপুর্বক যমুনাচার্ধা- প্রদর্শিত 

নিরম অনুসারে বিশি্টাতৈত মতে দীক্ষা প্রদান করিলেন। 

তৎপরে তিনি উচ্ৈঃস্বরে বলিলেন, “ত্রতাধুগে পিতৃপত্য 

পালনার্থ ভগবান রামচন্্র পিতার অভিলাষ মস্ত সিংহালন কিছু খাদ্যদ্্রধ্য প্রদান কর।” রামান্ঞরপত্ধী উত্তত করি- 

গ্রহণ করিতে ন! পারায় ষেণন ভরতের হন্যে রাজাভার | পেন_“এখনও রন্ধন হয় নাই” রামাহক্গ বলিলেন, 
| জি 

- টা 

ন্যস্ত করিয়া স্বীয় চিছুখরূপ পাঁহ্কা রাখির! গিয়াছিগেন, ! চা কল্যকার অঙ্গের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাই 

আমাদের গুরুদেব যমুনাচা্যযও তেমনই তোমাকে স্বহস্তে | রর সে ন1ও।” পত্বী বপিলেন “ত'হ! হইতে ও কিন 

দিব।র নাই।” রামানুঞগ ত।হার স্ত্রীকে ভালবূপই জাশি- 
দীক্ষিত করিবার অবসর ন! প্রাইয়। আমাকে তোমার ৰ ৰ 

দীক্ষার জন্য এরতিনিধি নিয়োগ করিয়া শিক্পাছেন। | তল) এপসল) তিনি তাহাকে কার্ধাান্তরে €প্ররণ করব 

এমতে তুমি প্রকৃতপক্ষে তাহারই নিকট হইতে দীক্ষ। রদ্ধনশালাম প্রবেশপুর্ধক দেখিলেন যে, তথা পু- 

গ্রহণ করিলে --মামার নিকট হুইতে নছে।” | দিনের প্রচুর অন্ন?াঞনাণি রহিয়াছে । তাহার স্্বা 

রামানুঞ বলিলেন, প্প্রভু! আপনি কি আমকে | ফিরিয়! আলিবামাত্র তিনি ক্রুদ্ধ হুইয়। বলিলেন -_-“এই 

বলিয়া! দিবেন, জীবনে কি উদ্দেশ্য সাধনা কর। কর্তব্য ? | তুমি দ্িতীগবার ভগবানের ভক্ত প্রত অনদ[ভরণ 

কি উপায়েই ব। ইহাতে সফলকাম হুঠতে পারা যায় ?। করিলে । এই বৈষণংকে ক্ষুধার মুচ্ছিততর ন্যায় দেশিরা+ 

এবং কেই বা সেই উদ্দিষ্ট দেবতা?" মহাপূর্ণ বণিলেন, | তাঁহাকে এক মুষ্ট অন্নদানেও অধীকত হইলে এ'ং 

“ভগবান বরদরাঞ্ই সেই উদ্দিই দেবতা) আম বে । আমার নিক) মিধ/1 কথ বলি:ল। আমিকি কঠিন 

তোমাকে দ্বিনত্য মন্ত্রে দীর্ষিত করিলাম, নেই মন্ত্র নাধনার ূ নারীকে লামার সংধর্িণীরূপে প্রাপ্ত হইয়ছি! সাবধান, 

দ্বারাই উহাকে প্রাপ্ত হওয়| যায়ঃ আর তিনিই আমাদের পুনরায় একপ করিও না।” 

গন্তব্য স্থান । এক্ষণে মৎকর্তুক প্রনর্শিত পথ অবলম্বন সী রে টা ঠ পরে একদিন রামাচুঙ্গ পরী 
ত র সহিত : | ূ 

করিয়। উত্ত গন্তব্যপথে অগ্রনর হও ।” নহ!পুণের পহ্গীর সাহত কোন কুগ হইতে একত্র ৪প 
ভুলিবার সমন মহাপুর্ণপত্বীর কলসন্থ জলবিন্দু রামান্ু. 

পরদিবস প্রাতে উভয়ে কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করি- | পত্বীর গাঞে পতিত হয়। ইহাতে তিনি ক্র ক হইঘ। 
লেন। মহাপুর্ণ মন্দিরে প্রথেশ করিয়া কাকীপুর্ণের নহিত | মহপূর্ণপত্থীকে নীচজাতি বির) গালি দেন। ইহ, 
মাক্ষাৎ করিগেন টা বরদরাগের পুজা করিপেন। . | উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। এই কথা মহাপুর্ণের 
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কর্ণে পৌছিলে তিনি তীহার স্ত্রীকে হৎপরোনাস্তি ভন! 
করেন এবং ঝামানুজ একথা জানিবার পূর্বে তাহার 

স্ত্রীকে লইয়। জীরজমে চপিয়! বান। রামান্থজ গৃহে প্রত্যা- 

গমনের পর লকল বৃত্তান্ত অবগত হইর! সাশ্রু নয়নে তাহার 
স্ত্রীকে বলিলেন--”তাঁমার পাপভার পুরণ হইয়াছে । 

প্রথমতঃ তুমি আমাকে মহাপূর্ণের প্রসাদগ্রহণ হইতে 
বঞ্চিত করিয়াছ, দ্বিতীয়তঃ ক্ষুধার্ত গুটবৈধণবকে অন্নদানে, 
অস্বীরুত হইয়াছ? এক্ষণে তুমি আমার গুরুদেবকে গৃহ 

হইতে বহিষ্কত করির়া দিয়! আমাকে পাপে মগ্ধ কনি- 

যাছ। তুমিজান না যে আমার গুরদেব-_ আমার স্ত্রী 
আমার নিজজীবন, এমন. কি আমার ইহ ও পরজগ্মের 

সকল কাম্যবস্ত অপেক্ষ| অধিক মূল্যবান । সত্য, আমার 
ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে তোমার মত স্ত্রী অতি ভরঙ্করী। 

তুমি আমার ধর্শপথের সহায়তা না! করিয়া! আমার প্রর্ণ 

ও আত্মা উভয়কেই নষ্ট করিতে বসিয়াছ । তোমাকে 
আমি বারবার সাবধান করিয়। দিয়াছি। এক্ষণে 
তোমাকে পিত্রালয়ে যাইতে হইবে । তোমার যাহা! কিছু 
লইতে ইচ্ছ। হয়, তাহা লইয়া প্রস্তুত হও।” এই কথা 

শুনিয়া ক্লামানুজপত্রী ভয়ে শঞচিত হুইয়! কম্পিতকলেবরে 
জড়পদার্ধের ন্যায় দঁগায়মাঁন! রহিলেন । বামানুজ সহজে 
ক্রোধের বশীভূত” হইতেন না, তিনিও শীস্তভীব ধারণ 
করিলেন; কিন্তু তাহার স্ত্রীকে স্বানাস্তরিত করিবার 

ইচ্ছ! তাহার মন হইতে তিরোর্হছিত হইল না? 
একদিন রামান্থজ বরদরাজের মন্দিরে দেবসেবায় 

নিযুক্ত আছেন, এমন সময় একজন দরিদ্র ত্রাঙ্গণ আসিয়া 

তাহাকে বল্লেন যে, তিনি ক্ষুৎপিপাসার অতিশয় কাতর 
হইয়াছেন) এজন্য তাঁহার নিকট কিফিৎ অননভিক্ষা 

করিতেছেন। রামানুজ বলিলেন, “আমি এখানে দ্বেব- 

ক্ষার্যে নিযুক্ত আছি; আমার বাড়ী যাইবার অবসর 

নাই। আপনি অনুগ্রহ্পূর্বক আমার বাটীতে গমন 
করিয়। আমার স্ত্রীর নিকট আমার নাম করিয়া! উপস্থিত 
হউন, তিনি আপনাকে পরিক্কোষের সহিত আহার 

ফরাইবেন।”* এই কথা শুনিয়া আঞ্চণ রামাছুজপত্বীর 
নিকট যাইয়া অন্ন প্রার্থনা কর়িলেন। কটুভাবিণী 

রামানুজপত্তী ব্রাঙ্গণকে ভীহার দারিদ্র্য উপলক্ষ করিয়া 
নানাপ্রকার কটুষাফ্যে তিরক্কারপূর্বক ফিরাইয়! 
দিলেন। ব্রাঙ্গণ এইর়ূপে অপমানিত ও মর্শাহত হুইয়! 
রামাছজের নিফট প্রত্যাগমনপূর্বক তাঁহাকে সকল 

কথ! অবগত করাইর! বলিলেন---"আপনি কি আমাকে 
এইরূপে অপমান করাইবার জন্যই আপনার স্ত্রীর নিকট 
প্রেরণ করিয়/ছিলেন ?* ইহাতে রামান্ুজ অতিশয় ভঃথিত 

হই! সেই দিনই তাহার ভ্রীকে পিআ্ালরে পাঠা- 
ইতে ব্বৃতসন্কল্প হইলেন। তৎপরে একখানি প্র ও 
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নানাবিধ বস্ত্রাদি উপচৌকন দিয়া ত্রাঙ্মণকে বলিলেন যে, 
আপনি আমার স্ত্রীর নিকট বাইয়! বলুন যে তাহার ভ্রাতার 
বিবাহ সঙ্লিকট, সেজন্য আপনি তাহার পিত্রালয় হুইন্তে 

তাহাকে লইতে আপিরাছেন। ব্রাহ্ধএ সেই সকল 
উপচৌকলনাদি সহ পত্রধানি লইর! রামাছ্রপত্রীকে 
বলিলেন যে, তিনি প্রথষে ছলনা করিয়! তায় আতিথ্য 
গ্রহণ করিতে আসিয়ছিলেন মাত। প্ররুকপক্ষে তিনি 
তাহার পিত্রালয় হইতে তাহাকে লইতে আদিয়াছেন। 
তৎপয়ে সেই পত্র এবং দ্রব্যাদি তাহাকে প্রদান করি- 
লেন। রামান্ুজপত্রী পত্রধানি পাঠ করিয়া এবং নানান্বধ 
মূল্যবান বস্ত্র এবং উপটঢৌকনাদি পদখিয়া অতিশয় সন্ত 
হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, তাঁহাকে অভুক্ত 
অবস্থায় ফিরাইয়া দিয়া তিনি অতি কুকর্মই করিয়াছেন। 
এই বলিয়! তাহাকে নানাবিধ খাদালামগ্রী দ্বার! পরি- 
তোষের সহিত আহার করাইলেন এবং নিজ পিতা মাতা, 
ল্াতা ও আত্মীকধজনের সম্বন্ধে নানা কথ! থিজ্ঞাস! 
করিতে ল/গিলেন। ব্রাহ্মণ রামানুঙ্গ কর্তৃক উপদিষ্ট 
হইয়া সেই সকলের যথাযথ উত্তর দিয্বা রামানদপত্রীর 
বিশ্বাসভাজন হইলেন। ইত্যবসরে রামান্জ গৃহে প্রত্যা- 
গমন করিলেন | তিত্রি আসিবামাত্র তাহার পত্রী তাঁছাকে 
আনন্দের সহত সকঞঙ্জ কথ অবগত করাইস্ম। পিত্রীলয়ে 
যাইৰার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । রামান্্ধ বলিলেন, 
“হে সৃভগে, তোমার ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে আমাদের 
উদ্ভয়েরই তথায় উপস্থিত থাক। কর্তব্য) তবে আমার 
কিছু কার্য আছে, সেজন্য তুমি এই ব্রাহ্মণের সহিত 
গমন কর, আমি নির্দিত দিনের পূর্বেই তথায় উপস্থিত 
হইব ।* ততৎ্পরে রামানজপত্ী তাহার পিতৃদত্ত বসন- 
ভূষণ, দানসামঞ্জরী ও দাসদাসী লযভিব্যাহারে প্রাঙ্মণের 
সহিত পিক্রালয়ে গমন করিলেন । সে-ই তাহার জন্মের 
মত পত্িগৃহত্যাগ ? ইহার পর রামাহুজ তাহাকে চিরতরে 
অস্তরাল কারলেন। 

এক্ট ঘষ্টনার পর রামান্থজ সঙ্নযাসধর্ম এহণ করিতে 

কৃতসন্বয্প হইলেন। তৎপরে অনন্তসরোবরে অবগাহন 
করিয়া বরদরাজের নিকট উপস্থিত হুইরা বজিলেন, 
প্রভূ, আমার সংসারের সকল সুখ পরিতৃপ্ত হইয়াছে; 

এক্ষণে আমাকে গর্মাসধর্থধে দীক্ষিত করিয়া! চিরদিন 

আপনার চরণসেবা! করিবার উপযুক্ত বরুন। তৎপৰে 
তিনি নম্তরীকর্তৃক সন্গ্যাসধর্থে দীক্ষিত হইয়া! রামান্থজসুনি 
নাম গ্রহণ করিলেন। 
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ঠোঙ্গাপ্রস্তত ৷ 
আনার গৃছে প্রতি সপ্তাহে বিস্তর খবরের কাগজ 

সংগৃহীত হয় । সেইগুলি হইতে আমি যেগুলি কাটিয়া. 

রাখা আবশ্যক মলে করি, তাহা! কাটির। লইয়া গআবশি 

অংশ ভ্যপাকার করিয়! রাখিয়া নিই। অবপেষে চাকরের। 

পুরান কাগজওয়ালা ভাকিয়। আনিলে তাহাকে ও 

কাগজগুলি বিক্রয় করিয়। দিই এবং চাকরের সেই পয়স! 

ভাগাভাগি করিয়! লইয়! “পানন্ুপারি” কিনিবার ব্যবস্থ! 

করে । পুর্বে সাধারণত এফসের কাগজ ( 9096991791 

প্রভৃতি ইংরেন্জী কাগন্জ ) চারি আনায় বিক্রয় হইত এবং 

অন্য বাংল! প্রভৃতি কাগজ দুই আনার সের বিক্রয় হইত । 

যুদ্ধের সময় ইংরেজী কাগজের দর আট আনা পর্য্যন্ত 

উঠিরাছিল। কিন্তু সে দিন এক কাগজওয়াল! দূর বলিল 
ছয় পয়সায় সের। আমি তো অবাক হইয়া গেলাম । 
অবশেষে আমি 9215200 4৮যাাঃগর কাগজের আড়তে 

দর জানিতে পাঠাইলাম। সেখানে জানা! গেল, অনেক 

ইংরাঁজ তাহাদিগকে কাগজ পাঠাইয়! দেন এবং তাহারা 

সাধারণত মুগলমান ঠোঙ্গাওয়ালাদিগকে কাগজ বিক্রয় 

করে। ইহ! শুনিয়! আমার মনে আসিল যে, হিন্দু বিধবা 
প্রভৃতি মঠিলার। হদ্দি ঠোঙ্গ। প্রস্তুত করেন, তবে তাহাদের 

বিশেষ লাভ হইতে পারে। শুনিক়াছি ইহাতে শতকরা 
একশত টাক1 বা ০97% 791 ০13 লাত হয়| আমি 

বথাসাধ্য কাগজ যোগাইবার এবং ঠোগ। প্রস্তুত হইলে 

দোকানদারদের মধ্যে উহ। বিক্রন্ন করিবার ব্যবস্থার চেষ্টা 
করিতে পারি । কোন পাঠক রা পাঠিক। যদি এ বিষয়ের 
ভার গ্রহণ করেন, তবে আবার লাধ্যঘত আমি তাহাকে 
সাহাধা করিতে প্রস্তত আছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
ইহাতে আমাদের জাতির ও দেশেছ বিশেষ মঙ্গল সাধিত 

হুইবে। 
& | ১ বি, বারাণসী ঘোষের 7 

| সেকেণ্ড লেন, 
(রাজেন্্রমলিকের ফ্রী হইতে) 

সিংহীবাজার, জোড়াসণাকো। 
কলিকাতা । ) 

গ্রন্থ-পরিচয়। 
(শ্রক্ষেমে্রনাথ ঠাকুর বি-এস্-সি ) 

| 
৮ শী্গিতীন্্রনাথ ঠাকুর । 

সাধক কমলাকাস্ত-_-জঅতুলচজ্র মুখোপাধাক় | 
প্রণীত। মূল্য ৩২ টাক1।. প্রস্থান ও অদ্বিকাচরণ 

_ নাথ বি-এল, রিপণ লাইর্রের-চাক!। 
গ্রছুটী পড়িয়। আমর! আতিশর জানন্দিত হইগাম,। 

গ্স্থকারের 'রামপ্রসাদ' ল্বন্ধে আমর যে মত প্রকাশ 

করিঃাছি, এই গ্রথ সম্বন্ধেও আমাদের সেই মত অব্যাহত 
আছে। গ্রন্থকার যে সাধকের জীবনীর উপকরণ সংগ্র- 
ছের জন্য রীতিমত খািয়াছেন, তাহ! পত্রে পত্রে 
দ্েদীপ্যমান। কমলাকান্বের অনেকগুলি সঙ্গীত এই 
গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকারের চেষ্টা ও উদ্যম 
কেবল গ্রশঃসনীয় নহে--ভবিষ্যজীবনী-লেখ কগণের অনু- 

করণীয়। এত পরিশ্রম করিয়। জীবনী লেখা এই দেশে 

আর কেহ করিয়াছেন কি নাজানিনা; আনময়া গ্রন্থ- 

কারের লেখনী হইতে এইরূপ আরও গ্রন্থের আশ! করি। 
গর্তের ভাব! স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল । ইছাতে অনেকগুলি হুশ্রাপ্য 
মূল্যবান চিত্রও আছে। কাগজ ও ছাপ] ও. বাধাই সুন্দর । 

গ্রহবিপ্র ইতিহাস-_-প্রীরাধাবল্পভ স্বতি-ব্যাক- 
রপ-প্যোতিস্তীর্থ সঙ্কলিত। মূল্য ১২ টাকা। ৯৬/১ 

শ্যামবাজার ্ট্ীটস্থ “বেদ চতুষ্পাঠী”-গ্রস্থকার-ভবন হইতে 
শ্রীদিগিক্রনাথ পাঠক কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকার অতি 

নিপুণভাবে গ্রহবিপ্রগণের ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র সাহাযেে 
আলোচন! করিয়াছেন.। সমাতত্বান্বেধী পাঠকগণের 
নিকট ইহা উপাদেয় বোধ হইবে । আগ্রা ব্রাঞ্মপ্যাভি- 
মানী জন্য প্রেণীস্থ ব্রাঙ্ষণগণকে এই গ্রন্থটা পাঠ করিতে 
বিশেষভাবে অনুরোধ করি । আমরাও গ্রন্থকারের সহিত 
একভানে গ্রহবি প্রগণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কানন করি। 

স্রীব্ীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ-প্রলঙ্গ-__ময়মন- 
সিংহ আনন্দমোহন কলেজের দর্শনাধ্যাপক শ্রমক্ষয়কুষার 

বন্দ্যোপাধ্যান্স এম.এ প্রনীত। প্রকাশক প্রীমণীজচজ 
মুখেপাধ্যায় বি-এ--হেডমান্টার ফেপী হাইস্কুল। মুল্য 
লেখ! নাই। 

এই গ্রন্থে জনসাধারণ যাহাতে মহাপুরুষ গম্ভীরনাথকে 

ঠিক করিয়! বুঝিতে পারে, গ্রন্থকার সেই বিষয়ে বিশেষ 
চেষ্ট করিয়াছেন। তাহার চেষ্টা যে সফলতা লাভ 
করিয়াছে, তাহা গ্রন্থটা পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। 
গ্রন্থকার এই গ্রঙ্থে গন্ভীরন।থের সকল দিক ভক্তচক্ষে 

কিরূপ প্রতিভাত হয় তাহ! বেশ খুলিয় দেখাইতে পারি- 
রাছেন। আনু্ষঙ্গিকরূপে তিনি কিছু-কিছু দার্শনিক 

আলোচনাও করিয়াছেন। এই আলোচনার স্থলবিশেষে 

আমাদের মতভেদ থাকিলেও মোটের উপর গ্রন্থটী যে 

বেশ সুখপাঠ্য ও কৌতৃহলোদ্দীপক হইয়াছে তাহ ত্বীকার 
করিতেই হইবে। 

“র'ম-রাজত্ব ও টাকার মাহা ত্ম্য*-. 

শ্হেমেন্্বিজয় সেন বি-এ প্রণীত । ভ্ীপরমেশকুমার 
রায় ২*/বি হুর্গীচরণ মিত্রের ভু, কলিকাত। হুইতে 

প্রকাশিত । উভয় পুস্তিকাই কতিপয় গদ্য ও পঙগোও 



২২৩ তত্ত বোধিনী পত্রিকা ২১ কল, ৪ ভাগ 

সমষ্টি। ১৪-১৫ পাতার চা বই। প্রত্যেকটা পুস্তিকা 

মূল্য /* আন । 

ঈশ্বরের স্বরূপতবন ও প্রার্থনা-_ বা মত 
দত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। শ্রশ্থ পাইবার ঠিকানা. 

১০৫ বেলগ!ছিয়া রেড, কবিকাতা) অব! জেলা খুলনা, 

পো: আঃ ছর়ঘরিয়ার অন্তর্সত আমল! গ্রাম--গ্রগ্থ' 

কারের নিকট। মূল) ১২ টাক1। 

এই লেখক সরপ ভাষায় নিপুণ ভাৰে প্রার্থনার বিষ 

ও আহুষঙ্গিকরূপে ঈশ্বরের স্বরূপতত্ব আলোচনা করিয়া" 

ছেন। ইহাতে কতকগুলি প্রার্থনাও সরিবিউ হইয়াছে। 

প্রার্থনাগুলি হৃদয়স্পর্শী ও মনোরম । আমর! গ্রন্থ কঞ্জরের 

নিকট এই জাতীর আরও গ্রন্থের অ।শ। করি। 

আত্মো্সতি--শ্ীভুবনমোহন দাল এম-এ প্রণীত। 

প্রকাশক বি কে দাস ১৯/এ শ্রীনাথ দাসের গৈন, 

কপিকাত। | মুর্প্য ॥* আন!। 

৫২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখনিতে গ্রন্থকার নিপুণ- 

তার সহিত স্থুখ, ছুঃখ, জ্ঞান, কর্দ ও ভক্ষি সম্বন্ধে 

আলোচন। করিয়াছেন ; ছুই-এক স্থানে আমাদের মত- 

 পার্থকা থাকিলেও অধিক!ংশ মতের সহিত আমাদের 

বিন্দুমাত্র অমিগ নাই। ভগবান যখন আগাদের শস্তরেই 

রহিয়াছেন, তখন আর উপাসনার আবশ্যক কি? এই 

প্রশ্নের শান্ত্রকারগণ প্রদত্ত যে সুন্দর উত্তরটি গ্রন্থকার 

বীর গ্রন্থে উদ্ধত করিয়াছেন, উহা উদ্ধু ত করিয়া দিবার 

প্রলোভন আমরাও সংবরণ কগ্সিতে পারিলান না। 

উত্তরট হইল--“ঘ্বত ছুগ্ধে্ মধ্যে থাকিয়া! গাভীর দেহেই 

'বর্তমান থাকে, তথাপি তাহাতে তাহাদের শরীর পুষ্ট হয় 

ন!) কিন্ত এ হগ্চই যখন তাহাদের শরীর হইতে নিঃন্থত 

হইয়া পরে ,.উপায়বিশেষ দ্বার! ঘ্বভাকারে পরিণত হয়, 

তখন তাহাই আবার গাঁভীর ওধধরূপে উপকার করিয়া 

থাকে, ত্বদ্রপ পরমেশ্বর সমস্ত দেহীর দেহে বিদ্যমান 

থাকিলেও উপাপনারপ উপায় বাতিরেকে মন্গুষ্যের হিত- 

সাধক হন না।৮ ছাপা ও কাগজ ভাল। 

পুপ্রের প্রতি উপদেশ-__ই্শিবা প্রসঙ্ন ভা 
চা প্রণীত । কলিকাত। হাইকোর্টের উকীল শ্রীশ্যামাদাস 

ভক্টাচার্য সম্পাদিত । প্রাপ্তিস্থান ৫€নং রামকাস্ত মিস্ত্ীর 

লেন (মির্জাপুর স্্ীটের নিকট ) বহুবাদার পোঃ অঃ_ 

কলিকাতা। 

পুন্তিকাটা আমাদের অতি উপাদের লাগিল ॥ আজ- 

কাঁলকার দিনে যখন অধিকাংশ পিতাকেই আপন আপন 

কার্ধ্যে এত অধিক ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে, তাহার! 

ইচ্ছ। থাকিলেও শ্ীয় পুত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন 

না, তখন গাহার! বদি স্বন্য পুতের হস্তে এই পুত্তিকার 

এক-এক খণ্ড প্রদান করেন তবে তাহারা পিতার উপ- 

দেশের অভাবে প্রকৃত সংপথ নির্বাচনে ক্লেশ পাইৰে 

না। পুস্তকের ভাষ! সুন্দর--ছাপা ও কাগজ ও উত্তম । 

আমরা আশা করি, প্রতোক পিত1 তাহার পুত্রকে এই 

পুষ্তিকার এক-এক খণ্ড উপহার দিবেন। 

90109 01 4৯101) সাহেব আবছুল বালি 

2৫, 4, 9. ৪ প্রণীত | নিউম্যান, খ্যাকার ম্পিক্ধ এবং ৩নং 

আলিমুদ্দীন স্বীটে গ্রস্থকায়ের নিকট প্রাগুব্য। মূল্য ॥০ 
আন । 

অযোধার শেষ নবাব বাজিদ আলি সাহেবের জীবনের 
হুঃখময় কাহিনী গ্রস্থকার অতি করুণ তানে ইংরাজীতে 

লিপিবদ্ধ করিয়াছ্েন। এই কাছিনী আদান্ত শোকপুণ । 
পাঠ করিতে করিতে তাগ্যহীন নবাবের প্রতি সহান্ছ, 

ভূতিতে চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে। 

প্রাচীন ছিত্র-জীরামসহায় বেদাস্তশান্ত্রী প্রণীত। 
এ৪নং কর্ণ ওয়াপিস ছ্রীই হইতে শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রকাশিত । মুল্য ॥৮* আন । 

বেদাস্তশাস্ত্রী হহাশয় সাহিত্যজগতে স্থুপরিচিত। এই 
গ্রন্থে শকুন্তলা, কাদম্বপী ও উত্তররামচরিতের কয়েকচী 
চরিত্র সমালে'চন। আছে। সমালোচনাগুলি বর্নামূলক। 

যাহারা এ সকল সংস্কৃত কাব্য পাঠ করেন নাই, তাহারা,ও 
ইহার কাব্যরসপূর্ণ সমালোচনাগুলি উপভোগ করিতে 
পারিবেন। আমরা গ্রস্থকারের নিকটে এইরূপ আরও 

অধিক চিত্র-রচন। আশ! করি। 

পদপরিচন্ন বা 5910 ০৫ ৪০০০০),--ছিমাংশ্ত- 

প্রকাশ রায় প্রণীত । ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ স্বীট হইতে 
শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায় দ্বার! প্রকাশিত ) সুল্য চারি 
আন।। 

গ্রন্থেপ্লিখিত প্রথায় . সরসভাবে ব্যাক রণশিক্ষাদান 

আমাদের দেশে বোধ হয় প্রথম হিমাংশু বাবুই দেখাই- 

লেন? কিন্ত প্রথম হইলেও ইহ! সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ 

করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । শিক্ষক মহাশয়গণ যদি 

এই প্রথাক্স শিক্ষার্গান. করেন, তাহ! হইলে বোধ হয় 

ইংরাজী ব্যাকরণের বিভী'ধিক। সম্পূর্ন অদৃশ্য হইবে । 

রত্বদীপ---উপরিউক্ গ্রন্থকার প্রণীত । সুপ্রসি্ধ 

ইংরাজ গ্রন্থকার 565%2133027এর 17985019 1[9920 

অবলম্বনে ঘরোয়া ভাষায় গল্পটি বলিয়াছেন। ঘরোয়া 
ভাষায় গল্পটি লিখিত হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গের বালকগণ 

ইহা! নীতিমত উপভোগ করিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের 

নর ভঙগীটি জন্দর।- মুল্য দশ আন! | 
২৭৭ 



শ্রাবণ, ১৮৪৮ 

সংবাদ । 
পুণ্যাহ-__গত ৯৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার কুষণ 

পঞ্চমী তিথিতে কালীগ্রাম পরগণার শুভ পুণ্যাহ কর্ণ 

পতিসর সদর কাছান্ীতে সুসম্পর তইয়া গিয়াছে। 

এতছুপলক্ষে আদি ব্রাক্ষসমাঁজের পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত স্বরেশচন্ত 

সাংখা বেদান্ততীর্থ মহাশয় আহত ভইয়া কলিকাত! 

হইতে তথায় গমন করিয়াছিলেন । উক্ত দিবস 

পুর্ববাহ্ বেলা ১০॥ ঘটিকায় প্রাচুর বাদ্যোদাম ও 

ঘন ঘন বন্দুকের শব্ধ দ্বারা পুণাঙ্গের শুভস্চনা দিকে 

দিকে বিঘে।ধিত হইল । অতঃপর পত্রপৃষ্প ও প্রতিককতি 

দ্বার] সুসজ্জিত সভাগৃহ ধীরে ধীরে উপস্থিত আমলা 

কর্মচারী ও গ্রাজাপুঞ্জে পুর্ণ হইলে বেল! একাদশ ঘটিকা 

বেদান্ততীর্থ মহাশয় বেদীগ্রহণ করিলেন । তাহার দক্ষিণ 

ভাঁগে অন্য একটী উচ্চতর বেদীতে পৃজ্যপাদ মহধিদেব ও 

তাহার পুজনীয় পুরগণের প্রতিকৃতিগুশি পুষ্পগালাপ্ন 

ভূষিত হইয়া শৌভ। পাইতেছিল। অতঃপর যথারীতি 

হন্দোপ।সন। সমাধা পৃর্ব্বক আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত প্রজা- 

পুগ্তফে উদ্দেশ ক্রিক! সরল ভামায় রাজভক্তি বিষয়ে 

একটী মাতিদীর্ঘ সুন্দর উপদেশ প্রদান করিলেন; 

তখন ষ্টেটর কন্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্ছ্নাথ রায় চৌধুরী 

মহীশয়ের নেতৃত্বে পুণ্যাহের প্রচলিত অনুষ্ঠান আরম্ভ 

হইল। গ(তিদার, জোতদার প্রস্তুতি বড় বড় প্রজারা 

একে একে আপিয়! ম্য।নেঙ্জার মহাশরের হাঁতে পুণ্যাহ্ের 

নিমিত্ত পূর্বসংগৃহীত কাগজে মোড়া টাকাগুলি দিতে 

লগিল এবং ছুইজন হিসাঁব-নধিস সিন্দুররঞ্রিত মুদ্গাক্ষেত 

নুতন খাতান্স উহ যুগপৎ লিখিতে লাগিলেন। লেখা 

হইয়া গেলে কাগজের মোড়ক গুলি আলিপনা দেওয়! 

একটা নূতন কলনীতে রাখা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে 

কপালে চন্দন, গলায় পুষ্পমাল। ও পরিধেয়ে অলক্তুক 

লাগাইয়া! এবং পানন্ুপারী ও বাতাস উপহার দিয়] 

প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রছাবর্ণের অভিনন্দন 

চুণিতে লাগিল । এইরূপে বেল! প্রায় ৩ ঘটিকার সময় 

পুণ্যাহের প্রত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। অতঃপর বেল! 

৪ হটিকার সময় রু।ছাঁরী বাড়ীর বহিরঙ্গণে ও নদীতীরে 

সমবেত প্রজাপ্ঞ্জ, অতিথি, অভ্যাগত ও রবাহতের 
জন; 

্ধি-ভিড়া”র একটা ন্ুমহৎ ভোজের আয়োজন হইল। 

বহুদুরব্যাপী স্থানের যাঝে মাঝে এক একখানি তক্তা- 

পোষের উপর স্ত,পীক্কৃত চিপিটক ও দধিভাগ্ড দেখিলে 

বিশ্মিত হইতে হয় $ এই উপলক্ষে প্রায় তিন হাদার 

লোককে পরিতোপুর্ধক আহার করান হঈ্ল। এই 

ভোজের ব্যাপার সম্পন্ন হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল । কাজেই 

ন্ময়াভাবে অসমর্থ দরিদ্রদিগকে বসত ও অর্থদান ব্যাপারটা 
রর ্ 

৪৫৮ 

সংবাদ 

1 আগামী কলের জন্য স্থগিত রাখিয়া! পরিস্রান্ত জনগণ 

৩১০ পপ পাশা শপা টা শীশ শিস শপে শশী শশা ৮পপপ্প্পি শাটার িিিাশাশীশীাসিীািাশািাশাাাশীসাীা্পশ ২2 লিলি শী 

২২) 

আগ্রিকার মত বিশ্বামের আদ্বোন্ন করিল। গ্রাম্য 

ঢুলিদের পূপ্যাহের শেষ বাজন! বাগগাইবার আগ্রহে, ধানের 
ক্ষেতের পাশ দিগ্না শ্রেী বাধিয়! গৃগাভিমুখী প্র পৃ্ের 
(কোল।হলে এবং 'নাগর*নদ'র উচ্ছল অসঙ্ষলোলে পল্লীর 

নিঃশব' সান্ধা।ক।শ মুখর হইয়া উাঠল--এ বংসরের মত 

পুণ্যাহের পবিত্র অনুষ্ঠ।ন সমাপ্ত হইল। 

_. তত্ববোধিনী-পত্রিক।-_ এই প্রাচীন পত্রিকা 
খানি যে বর্তমানে সর্বপন্প্রদায়ের ও সর্বশাপারণ প1ঠকেরই 

মনোরঞ্জন ও প্রীতি উৎপাদন করিতেছে তাহ।র কিছু কিছু 

নিদর্শন আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি । এবারে 

গত আফাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত “প্রাচ্যসঙ্গীততির বাণী ও 

“নীরব তন্নীসম্প্রদায়” সম্বন্ধে স্ু প্রসিদ্ধ প্রণীণ স।হিত্যিক 

রায় বাহাছর শ্রীযুক্ত দীননাথ সাল্লাল মক্কাশয়ের এবং 

ঢাক। হইতে প্রকাশিত উনবিংশ বর্ষের প্র।চীন সাপ্ত।হিক 

শিক্ষা সমাচারের' অভিমত পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত 

সাদরে উদ্ধত করিলাম? এবং বরিশাল হইতে প্রকাশিত 

৪৬ বৎসরের প্রাচীন সাপ্তাহিক “কাশীপুর-হিট হষী” তন্ব- 

বোধিপী সন্বন্ধে যে উচ্চ ধারণ পোষণ করেন তাঁহা.ও 

প্রকাশ করিলাম । 

"্গ্রীতিভাজনেঘু __আঁষাঢ়ের তববোধিনীতে শ্রীমতী 

বাণী দেবীর প্প্রাচা সঙ্গীতের বাণী" পড়িয়! বড়ই সখী 

হইলাম। দেবীর পরিচয় আমি জানি না। জানিতে 

ইচ্ছ। করি। প্রাচ্য সঙ্গীতের প্র!ণ ও মর্ধখবকথা। তিনি ঠিক 

ধরিয়্াছেন এবং তাহ! প্র প্রবন্ধে প্রালরূপে প্রকাশিত 

হইয়াছে । এইজন্য আপনার হাত দিয়া তাহাকে আমার 

ধন্যবাদ পাঠা ইলাম। ইতি-- 
আপনার রাখী-ভ্রাত1-_প্রদীননাথ সান্ন!ল। 

| | কৃষ্ণনগর, ২৩।৭।২৬" 

“শুন প্রতিষ্ঠ লেখক, বহু উচ্চন্তীবাত্ম$ উৎক্ঃ গ্রন্থের 

রচয়িতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পা্দক- 

তায় “তব্ববে!ধিনী পত্রিকা” বর্তগান সমম প্রশংপনীর় 

রূপে পরিচালিত হইতেছে। পণ্রিকাখানি মাসে মালে 

নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে, আধাঢ়-সংখ্য। আমা- 

দ্নের হস্তগত হইয়াছে। বার্ষিক যুগ্য ৩৯ টাকা, ৫৫নং 

আপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাদ্দসমা যগ্্ে 

এই পত্রিক! মুদ্রিত হয়। পত্রিকার মূল্য আদিব্রাঙ্গদখা- 

জের কম্মাধ্ক্ষের নিকট পাঠাইতে হয়। 

*ংত্ববোধিনী পত্তিক বহুকালাবধি বঙ্গের শিক্ষিত 

সমান্গে বু প্রয়েজনীয় তব্কথা প্রচার করিয়। আপন 

নামের সাথকতা। সাধন করিয়। আমিতেছেন। এক 



৭১৩১২. 

সময়ে ইহার এমন গৌরপের দিনও ছিলি যে মহি 

দেবেক্্রনাথ ইহার আশ্ররদাতা এবং অধর পেখক অক্ষয়- 

কুমার দত্ত ইহার সম্প:দক ছিলেন। 

“আলোচ্া সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ সম্পাদক স্বপ্গং 

লিখিরাছেন,--প্ধর্ে সান্প্রদাগ্রিকত। ও তবন্যবিবাদ ।” 

ধর্্মবিষয়ে সান্প্রগায়িক ভেদ-বিরোধ বিদুগিত করিবার 

অভিপ্রাপ্নে রাঙা রামমোহন ব্রন্গক্জান প্রচারে ব্রতী 
ভইন[ছি:লন 3 

আাঙ্কার প্রিয়কার্ধ সাধন, ইহাই প্রবন্ধের মূলকথা। ধর্মের 
বহিরাবরণ পরিত্যাগ করিয়। বিশ্ুব্ধ ব্রদ্ধ াননিষ্ঠ হইতে 

হইবে, ইহাঁতেই ব্যক্তির এবং সমাজের কল্যাণ,__-মতি 
উচ্চ উদার সসার কথা । কিন্তু কার্ধাতঃ এই অবস্থা 
লাভ কিরূপে হইতে পারে তাহার পস্থ। নির্দেশ আব.. 
শযক, সে বিষয়ে প্রবন্ধে কোন আলোচনা নাই । ্উড়ি- 

্ঃয় পাঠান মোগল ও মারহাউ।-শাপন*” পাঠযোগায 

সপ্রবন্ধ। প্নীরব ভগ্নী সম্প্রদায়” সম্প'দকের লেখনী- 
নিঃস্থত | পিয়াসন মেগেদিন অবলগ্নে প্রবন্ধট লিখিত 

হইয়াছে । একান্ত জীখরান্রাগী ধর্শপিপাস্থ সম্প্রনায়- 
বিশেষের জীধনে নীরবত। সাধনের যে কাহিনী বিবৃচ 
হইয়াছে তাহা! বড় মনোরম । আমর! প্রবন্ধটি উদ্ধৃত 
করিয়া! আমাদের পাঠকবর্গকে পড়িবার স্থযোগ প্রদান 
করিলাণ। প্প্রাচয সঙ্গীতের বাণী”, “জ্যোতিরিজ্রনাথ” 
উত্ক্ প্রবন্ধ । “সাংখো ঈশ্বরবাদ” ক্রমশঃ প্রকাশিত 

হইতেছে । সাংখ্যের! নিরীশ্বরবাদী, লেখক এই মত 
নিরসনের চেষ্ট। করিতেছেন ।* 

শিক্ষাসমাচার--১২ই শ্রাবণ; ১৩৩৩ 

প্ৰর্তমান পৌষ মাসের তববোধিনী পত্রিক। আমর। 

পাইয়াছি। বঙ্গের স্ুবিখ্যাত লেখক কলিকাতার ঠাকুর- 

বংশধরগণ প্বগং ইহার লেখক ও পরিচালক । পুর্বকালের 

তত্ববোধিনীর লেখা কেবল ব্র।ঙ্গধন্ম সন্বন্ধীয় আলোচনায় 

চলিত, বর্তমান কালে নানবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 

উতাতে মুখত্রত হুইক্/ থাকে । আমর। এই পুরাতন- 
কালীর পত্রিকার নবোদ)ম দেখিয়া প্রীতি লান্ত ' করি- 
তোঁছ; আশ! কক্গি, অমেকেহী এই প্জিকাখা নি গ্রাহক 

হইবেন 1৮ 

ক।শীপুরনিবাসী--.২৬শে ও ১৩২৪ 
সঙ 

গাহুস্থ্য-সংবাদ । 
সশ্প্তীকরণৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধ_ বিগত ই 

শ্রাবণ রবিঝর প্র/তঃকাল ৯. ঘটিকায় অমাবস্যা (জিখিতে সাস্বদ। 
৬তারিণীচরণ গুপ মহাশয়ের ০০০০৮ ও মাসিকৈ- 

তত্ত [বোধিনী পত্রিকা! 

ব্রক্ষমন্ত্রের ছুইট অঙ্গ, ভগবহ প্রীত ও. 

' চলিয়া! গিয়াছেন। 

২১ কল্প, ৪খ ভাগ 

কোন শ্রত্ধ তদীর সুযোগ পুর শ্রীহণীপকুমার গুপ্ত 
মহাশগ কতক মহর্ধি দেবেজ্্নাথ- প্রবর্তিত একেখরবাদ- 

সন্মন্ত বিস্তব্ধ পদ্ধতি অগ্সারে তাহার কলিকাতান্থ বাস! 

বাটীতে স্থসম্পন হইগ গিগাছে। উক্ত শিবদ যথাসময়ে 
পুষ্পমাল৷ ও গন্ধধুসাধির পবিঅ সৌরতে সভাস্থলটী পুর্ণ 
হইলে প্রথমে এক প্রস্থ দানসামগ্রী ও ভোঞ্যাদি উৎসগীণীকত 

হইল) অতঃপর আদিব্রাহ্মপমাজের পণ্ডিত উযুক, 
স্থরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদ।গ্ততীর্ব মভাশৰ বেদীগ্রহ্ণপুর্বক 
-আন্ধাধিকারী ও সমবেত ভদ্রকঙ্গনগণকে উদত্বোধিত করি- 

লেন। তাহার সেই নাতিদীর্ঘ সরস ও ভাবময় উদ্বোধনে 

শ্রান্ধের কর্ঠব্যতা ও উপযোগিত! প্রস্ভৃতি সম্বন্ধে অনেক 

গুলি চিস্তাযোগ্য কথ। হিল । অনন্তর বখ।রীতি শ্রান্ধকাধ্য 

অনুষ্ঠিত হইল। ৬তারিণী বাবুর পুত্রবধূ শ্রীমতী মনোরম! 
দেবী কয়েকটী সঙ্গীত করিয়! সভাস্থলের পবিত্রতা বঞ্ধিত 
করিয়াছিলেন । হিন্বু ওক্রাঙ্মলমাঞ্জের কয়েকজন প্রঠিষ্ঠ।- 
পল্প নরনারীর সমাগমে সভাগ্বলের গান্তীর্ধ্য বৃদ্ধি পাইয়া- 
ছিল। সর্বশেষে একী বিশিউ ভোজের আয়োজন 
হইয়াছিল । 

শোক-সংবাদ । 
বিগত ১২ই শ্রাবণ ঝুধবার আম।দের শ্রন্ধাম্পন উপা, 

চা শুক চিস্তামণি চউটাপাধ্যায় মহাঁশর তাহার জ্েঠা 
কন্য! লীলাদেবীকে অকালে হারাইপ্লাছেন। ইঞ্ার স্বামী 
একজন সুশিক্ষিত যুবক ) তিনি এম্-বি এবং ভি-পি-এইচ | 
গত ১৯শে শ্রাবণ বুধবার চিন্ত/মণি বাবু পুনশ্চ আর একটী 
আঘাত পাহক়াছেন$ তাহার আ্তুপ্পুধী শ্রীমতী কমল! 
দেবীএঁ দিনে তাহ।র শ্বামীকে হারাইয়্াছেন ॥ বিশেষ 
সম্্রাস্ত বংশে ইহাদের বিবাহ হইয়াছিল । নিতাস্ত অল্প 
বয়সেই এইরূপ হ্র্থটন! ঘটিল। পরম পিতা তাহার 
স্থশীতল ক্রোড়ে পরলোকগত আত্মাহুইটাকে স্থানদান 
করুন এবং শোকার্ত আত্মীয়ম্বপ্নের অন্তরে শাস্তিধারা 
ব্যণ করুন । 

_৬দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, | _তবানীপুরের প্রসিদ্ধ 
চিকিৎসক ডাক্তান্ঈ রাজেস্রনাথ মল্লিক শ্যুক্ত হুরেন্্রনাথ 
(০. 1515, ও. শ্বুজ' দেবেগ্রনাথকে 'বাাখয়। পরলোক 
গমন করেন। ক্াজেজ্বাবু মহর্ষি দেবেক্রনাথের স্থাপিত 
ভবানীপুর . ব্রহ্মবিদঠাপয়ের একজন ছাত্র ছিলেন। 
দেবেগ্রনাথ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাঞ্জের একজন পৃপোষক 
ছিলেন। তাহার ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর ছিল। 
বিগর্ত ৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ৪৪ বৎসর বর়দে আত্মার 
জনকে শোকসাগরে ভাসাইয় দেবেনাথ দিব্যধামে 

ভগবান তাহার . আগ্মাকে আপন 
রক্ষা! করিয়া তাহার আত্মীয়-বজনের অন্তরে 

দান করুন৷, 

ক্োড়ে 

(উহা ওটি 

৬ শপ ১ আচ 



আদর্শ মিষ্টান্ন ভাঙার 
(২৯৬ নং কর্ণওয়ালিস্, ব্রীট, শী মানি বাজার ) 

আমাদের এখানে সর্ব বধ মিষ্টান্ন অতি বিশুদ্ধ স্বতে প্রস্তত হয়। আমর! বিবাহাদি উৎসবের 
কণ্টাক্টও লইয়। থাকি.। আ'নাদের দোকানের বিশেষ সুবিধা এই যে বসিয়া খাওয়ারও বন্দোবস্ত আছে। 

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগঘিখ্যাত 

পাগলের মহৌষধ। 
৫০ ( পঞ্চাশ ) বশুসর যাবত আবিষ্কৃত হইয়! শত-সহত্র দুর্দীষ্ত পাগল ও সর্বব প্রকার বায়ুগ্রস্ত 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মুচ্ছণ, স্বগী, অনিদ্রা, হিষ্রিরিয়া, ক্ষুধা, স্মায়বিক ছুর্সবলতা প্রভৃতি রোগে 
আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিন! খুল্যে পাঠাই । প্রতি শিশি মূল ৫৯ পাঁচ টাকা ! 

এস, সি, রায় এগ কোং 

১৬৭।০ কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা ॥ 

আমি অতি আহলাদের সহিত জানাইতেছি যে ভ্য. 0. 25 'আাবিষ্কত পাগলের মহৌবধধ আমার £ুঁএক পিতৃব্য 
ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পইয়াছিলেন । তাহার উম্মাদরোগ গ্রবল হইলেই তিনি উহা! ব্যবহার করিতেন 

এবং তাহা অগ্নিতে কলের ন্যায় কাধ্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়! নিরয়ে প্রত্যেক উন্মাদরোগীর 

জন্য ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতে পারি। ইতি-- 

৫1১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেগু লেন 
যোড়াসাকে 1, কলিকাত। । ৃ শক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর ! 

১৯, ১২, ২৪ 

এরি ররর এরর 

(৩২ । ২ পটুক্সাটোন। লেন-_আমহাক্ট দ্্রীই ডাকঘরের সম্মুখে ) 
সন ১৩০০ সালে স্থাপিত ॥ 

আমাদের দোকানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা! একাধারে সর্বপ্রকার মিষ্াক্সের ভাণ্ডার | 

১ম বিভাগ । হরেক রকম সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, রাবৃড়ী, ক্ষীরের খাবার, ক্ষীরের ফল ইঃ 
২স্রু বিভাগ । মিঠাই-ল্যত রকম হওয়। সম্ভব। ৩য়। জলপানবিভাগ 

অডবরি দ্রব্য সময়মত ও ঠিক ভাবে সরবরাহ করা হয় । সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয় | 
ভ্রীবিপিনবিহারী লাহা। 



ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাজ প্রতিনিধি নামতি লর্ড চেষস্তোড বড়লাট বাহার 
ও লর্ড রোগাম্ডসে বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহ্াহুয় কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত 

বটকৃষত পাল এগু কৌং সর্ঘপ্রকার বিলাতী ও পেটেন্ট উষধ, চিকিৎসার উপযোগী বন্দি, জরা, 
পশুচিকিৎসার উঁধধ ও হগ্ত্রাদি ও টৈজ্ঞানিক বস্াদি বিক্েতা, 

হেড অফিল --১৬৩ নং বন্ফিন্ডল্ পেন, কলিকাতা । 
শাখা অফিস £--৬* নং শোভাবাজার হ্রীট, কলিকাতা] । 

হ1মিওপ্যথিক বিভাগ £--১২ নং বন্ফিল্ডস্ লেন। চক্ষু ও 6পম। বিভাগ £--১২ নং বন্কিন্ডল্ লেন। 
শাখ!--৩* শোভ্রাবাজার ভ্রীট । ৃ দ্তচিকিৎলা বিভাগ £--* নং চায়না বাজার পেন। 

দযুর্ব্বেদিক বিভাগ $--৩* নং শোভাবাঞ।র কীট । সুর! বিভাগঃ--৭ নং বন্ফিন্ডস্ তলেন। 
ফ্যাক্টরী $---৩ নং বীরপাড়া লেন, দষ্দষ অংসন |. 

রিসার্চ ল্যাবরেটরি- ১৮নং শশী হষণ সুরের লেন, হাটখোল। পোঃ, কলিকাতা । 
১। আমাদের এই বিভাগের অভিজ্ঞ ও রসায়নবিদ্ ঝক্তির সাহায্যে আমরা, সকল প্রকার পদাথ, 

জল, ওঁধধ, সুরা ও মোম প্রস্থৃতি এনলিসিস্ ৰা বিশ্লেষণ করিয়৷ থাকি এবং মুত্র পরীক্ষাও বিশদরূপে 
হুইয়া থাকে । পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়। রাসায়নিক বন্তাদিও এই স্থান হইতে সম্ঘরাহ 
করা হয়। র 

২1 এই স্থানে বিবিধ প্রকায় আৰশ্যকীয় পেটেন্ট ওুষধাদি প্রস্তত'হুইয়া থাকে । 
৩ সোডা লিমনেড প্রস্থৃতি উতকৃষ্ট পানীয় জল এইখানে প্রস্তত হয় । [২৬২ 

এলিক।র অশ্বগন্ধা | | 
স্থুতিশক্তি হ্রাস, মাথা ঘোরা, কার্য্যে অমনোযোগিতা, হিগ্রিরিয়া, সর্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্লত 

অকালবার্দাকায, শুক্রতারলা, পুুযস্বহানি, বন্ধাত্ব, কান, ক্ষয়রোগ, বাত, ভায়াবিটিস বা বহুমুত্র, অগ্নিমান্দ্য, 
অভীর্ণ, অক্লারোগ,. কোষ্ঠবদ্ধতা! প্রভৃতি যোগে অব্যর্থ । সেবনে অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম-. 
জনিত দৌর্ববল্য দুর হয়, দেহে নববলের লঞ্চার হয়। বহুকাল রোগগ্গাগে ক্ষীণ ও অকর্ণ্য ব্যক্তিও 
্বান্থসামর্থ ফিরিয়। পাইবেন। ইহা সুস্বাছু ও ল্কডিকর। - | ২ 

পলানাদ 
পন্বকুন্থুম তল । 

সোগদ্ধ, গুণে ও বণে সকলেয়ই শীর্ষস্থান. অধিকার করিয়াছে । কেহশের মুল দৃঢ় করিতে, লাবণ্য বৃদ্ধি 
করিতে, মস্তিষ্কের সকল প্রকার উগ্রতা বিনাশপুর্ববক হুশীতল করিতে ইহার লমকক্ষ তৈল কন্াবধি আবি- : 

ত হয় নাই। | | 0 রর | 
রা ইহা বিশুদ্ধ তৈলের সহিত অনেকগুলি পরীক্ষিত মুলাবান্ ভেষজসংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে-.শিরঃ- পীড়া, শিরোধূর্ণন, ন্নায়ুবিকার ও ছুঃ্প্রের ইহা একটা অমোঘ শান্তিকারক তৈল; বিলাসীর একমা্র, 
আদরের সামগ্রী, ব্ললনার সোহাগের বস্ত । 2 এর 

ধাহাদের অত্যধিক মস্তিষ্ক চালন| করিতে হয়, এই তৈল ডীহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী-_কেশের 
অগালপকতা, চুল উঠিয়া হাওয়া, মরামাস,৫ঞ* দগ্র প্রভৃতির একমাত্র প্রতিষেধক |. 

এই মহোপকারী তৈল বিশিষ্ট উপাদানে প্রস্ত। সকলকেই ব্যবহার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করি। 
কেন জ্বরে ভূগিতেছেন ? 

মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এগ কোংর এডওয়ার্ডস্ টনিক । 
সেবনে ম্যালেরিয়া, আসামের কালাম্বর প্রস্তৃতি যাবতীয় ্বররোগ একবারে সবর দূরীভূত হয় । 

মুল্য বোতল ১/৮* ছোট বোতল ৮৯ মাগুলাদি শ্বতত্ত্র। ক 
না কি 



+ 8৩৩, ২০১ ও, পু ১2, 

া কমান 
এক একবিংশ 

:/ 

তথ. 
৬ রা স থা নি 10] 

ভাত্রঃ ্ রাদত৯+ | 

৯৯৭ সংখ] 
১৮৪৮-পক 

-তজ্ঞরোধিন পতিকা 
শ্রক্ষ বা একমিদম গর আপীগ্াগ্তং ফিঠনাসীতদিদ

ং দবিদহজং। তদেববিতাং গানদনম্তং শিবংস্বতত্রিরবগবষে কগেব।ছি তী
য় 

সর্বববা।পি সর্ববনিগন্ত, সরা শ্রশ্ং সরর্ববিৎ সর্বশ
জিনদ্ঞবং পর্ন প্রতিমমিতি । এবনা তদ্যৈেবোপা সনয়। মিরার 

এত ভর ভা 

পার্রিকমৈহিকক্চ শুতপ্ভবতি। তঙ্গিন্ প্রীতিশ্তসা প্রিরকারধাসাধনঞ তহুপাসনম
ব । 1 

রর 

₹ 

সম্পাদক-্্ীক্ষিতীজ্নাথ ঠাকুর
 তু ৬ ্ 0 

ক. 5:57. টিন 

১। বন্ধু আমার 
প্রক্িতীঞ্জনাথ ঠাকুর ৯. ৫৪০ ১১৪ 

২। কোন্ বারে কোন্ পঞ্চ্রান্গণ আসেন 
পীক্ষিতীশ্রনাথ ঠাকুর 

্্ ধা 

৩1 নবভীবন 
অধ্যাপক শ্রীউপেক্্রনাথ বল, এম-এ *, ১১৮ 

৪। উ়্িষ্যায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ 
রারমহাশয় ক্ীনতীক্রনারাযণ বায় বিএল *** ১২৯ 

৫ | গান 
শ্রীপঞ্চানন রায় : ১২৩ 

প্রহিগাংগুপ্রকাশ রাঁয় কর্তৃক অনুদিত 
ও৬। এমিয়েলের জার্নাল 

৭। সর্বনাশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

৮1 ঢাকায় ত্রাঙ্ষবিবাহ 

পীক্ষেদেজানাথ ঠাকুর বি- এস্এসি 

৯। নমালোচনা-জরিশূল 7 শ্জি পক্ষেমেন্ত্রনাথ ঠাকুর 

১৪1 বি বাচার নারায়ণ ভারতী 

১৯১। ক্যাণ্ডিুগণ 
অধ্যাপক ডাঃ গ্রীয হীক্্কুমার মুমদাঁর এম-£,

 পি- 

৯২ .সংবাদ-_ 

বিশ্বরাট্জ্দের শস্তিশাখার আ
ম 

১৩) শেক" -সংবাদ-- 

 খুবিরাজ ৬যামিনীতুষণ দেন ॥ »হেমাঙ্গিনী দাশ 

১৪1 স্বরসম্বাদ__-জাগে হিন্ুস্থান_- 

গান-_-( পীঞ্ষেমেন্ত্নাথ ঠাকুর বিএস নি) জ্রীবাণীদেবা 
ক 

৫ নং জপাঁর চিৎপুঞএ রোড কলিকাতা,
 আদিবাগ্লমাঞ্জ হছে জীরণগোপাল গরনর্ী ঘার। মুদ্রিত ও প্রকাশিত ॥ 

সাল ১৩৩৩। খুঃ ১৯২৩ সম্বৎ ১৯৮৩) কলিগতাৰ ৫*২৭। তাড্র। 

গুঙ্ধবোধিপ্?ী পত্রিকা* বার্ষিক মূলা ৩. টাকা ] চি সিরিনিনী কর্মাধাক্ষের নামে 

ভাকমাপ্তল ২* আন। 1 এই সংখ্যার মুল্য আন) পাঠাইতে হইবে । 

ডাঃ ঃ গেভিনের অপ্রতিতবন্বী বরের, ওষধ যধ। 

মুগ শশা 
পাইকাঠী দর 

ভজন৭1, 
ও কবিশন 
সুলভ । 

গ্রাম ৭৬. এরি চিঠি ও টি 

জ।রমলীন লিমিটেড কলিকাতা । হেড অধিম--
১২৩ লোয়ার নার লোর রোড। । আ+-১৬৫নং বৌবাঁদার ইট & 



শারীরিক ও.মানসির স্বাস্থ্য 

অটুট রাখিতে হইলে প্রাচী ধষিগণের বহু প্রশংসিত অশ্বগন্ধা 
রসায়নের উপাদান সমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 

প্রণালীতে প্স্তত 
জি ২০৭৮ 

১ 
আজ ০5552222202 5555582322525552525 52 শিখ বিশ 

প্র কী এটি ৬৩ এট ভা টি ও ৪৬ টি ৫৪ ৬ ৬ ও পপ ও ৪ » ও » চি 8 ৩১ ৬ ও উট ৯ হি ৬ ৩৮ 

পা.8৪ গা ৪ 8৪ টিবি টিটি 

68866686856 

সেবন ক রুন। ই হা 

তেতক্ষর, বলবদ্ধিকর, ক্ফর্তিকর 

বা 

স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মাথাঘোর!, কার্যে অমনোযোগিতা ও 
সর্বববিধ মানসিক বিকারে এবং বন্ধ্যত্ব, কাশ, ক্ষয়রোগ, বন্ুমুত্র, কোষ্ঠবন্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, 

সুক্রতারল্য প্রভৃতি জটিল রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহ1 সেবনে সকল প্রকার দৌর্ববল্য 
দুর হইয়া দেহে নববলের সঞ্চার হয়। খাইতে স্বন্বাহু। ৫ ্ 

দাম--১।%০ এক টাক] দশ আন! । ৮ 

ত্বত্ত ক ল্নিম্ক তন এ 
কামরা ভিলা ওভল্সান্ক ভন ৩ কিলস্নিতউভ্ত ? 

ন্ুভিলম্কাভ্ড]। 



৩. 

গ্রাহক গণের প্রতি 

নলীত নিবেন 
£ 

তব্ববোধিনীর ন্যায় একটা উন্নত আদর্শানষ্ঠ মাপিকপাত্রের পরিচালন যে কিরূপ কঠিন, তাহা! কাহার 

আবিদ্দিত নাই। বিশেষ তঃ1:গত কয়েক বংসর যাঁবং চিত্র, সঙ্গীত ও স্বরলিপি প্রকাশ ভারা পত্রিকার £য 

উন্নতিবিধ।নের ০৯! চলিতেছে, এই ছুর্মল্যতার দিনে উহ! আমাদের পন্দে বড়ই গুরুভার হুইয়! পড়িগ্গছে। সন্মুগে 

শারদীয় অবকাশ। ইহার পর্বে আমাদিগকে পত্রিকার কাগজ প্রভৃতির দরুণ অনেক গুলি বাজার দেনা শোধ 

করিতে হইবে। এসমছ্ধে গ্রাহকগণ্ বীর দেয় মধ্যে অনুগ্রহপৃ্বিক সাহায্য্বক্ূপেও কিছু পাঠাই! দিংল আমাপে৭ 

ইতি-. 
| 

বিশেষ উপকার কর! হদগ। ধর্মপ্রাণ ও [বিবেচক ব্যক্িকে অধিক লেখ 
বাছলা। 

বিনঠত 

£৫নং আপার চিৎপুর রোড 

জদিত্রাঙ্মসমাজ 
শ্রীন্তুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ । 

তাং-৮ই আশ্বিন, ১৩৩৩ । 
| কল্মাধ্যক্ষ | 





জ্রগ্ধ বা একমিগমী আসীগা্তং কিঞকনানী বদিনং ন ধিমহ্ং। ভদেষনিহাং আনদনন্তং শিবং বারি নি 

মর্ঘঘবা।পি সর্্বনিরন্ত, সর্বা শ্ররং সর্ববিৎ সর্ধণধিমদূধং পু প্রতিমমিতি ॥ একদ্য উগোযোগা সব, ডিশ স্প্া 

পারজিকমৈহিকখ শ্ুভগ্তবতি। তশ্গিন্ প্রীতিগ্তসা প্রিরকার্ধা। ধন তছুপাসনতমব* । - 

সম্পাদক-_দীক্ষিতীন্দরনাথ ঠাকুর 
কলিগতাষফ ৫*২৭। সম্বং ১৯৮৩। খুঃ১৯২৩। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩। 

বন্ধু আমার । 

( শ্রীঙ্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর ) 

১৪। প্রাপ্তিতে শান্তি। 

বন্ধু হে! তোম;কে আজ একটা আশ্চর্যা 

কথ। বলিতে চাই-ন! বলিলে আমার প্রাণ হাপা- 

ইয়া মরিবে। পূর্বের শুনিয়াছিলাম, তোমায় নাকি 

তালবাসিলে তুমি তাহার যাহা-কিছু সমস্তই কাড়িয়া 

লও। কিন্তু কৈ_-আমি তো৷ পরীক্ষায় দেখিতেছি, 

সে কথা যাহার কাছে সত্য, তাহার কাছে সভা, 

কিন্তু আমার কাছে তো সত্য বলিয়! মনে হইঙেছে 

না। এই দেখ,আমি সেই কথা শুনিয়া আমার যাহ 

কিছু আছে দমন্ত, আমার সংসার, আমার প্রাণপ্রিয় 

পরিজন, আমার নিজের জীবন, সকলেরই আশ। 
পরিত্যাগ করিয়া কি জানি কেন, তোমাকে ভাল 

বামিলাম। কিন্তু তোমার নিকট হে বন্ধু! 

সকলই বিপরীত-লোকে সাধারণত অগ্নির ত্বলনে 

দগ্ধ হইয়। গুকাইয়। যায়; কিন্ত তোমাকে ভাল. 

বাসি! যখনু প্রেমের আগুনে অ্বলিতে থাকি, 

স্বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার শান্তিজলের ছিট! 

পাইয়৷ মুভ্র্তের মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়৷ উঠি। 

তোমাকে ন। দেখিয়। ধখন নিতান্তই মরণ প্রার্থনা 

করি, শুখন তুমি ক্ষণেকের জন্যও জাসিয়। প্রাণের 

ধুভতর জীবনের ধার! ঢালিয়। দাও। তোমাকে 

| (দ্বিয়া। জীব্ন যখন উত্তপ্ত শুন্য মরুডুমির ন্যায় 

বোধ হয়, তখন তুমি তোমার প্রেমধার! বর্ষণ 
করিয়। জীবনকে সিন্ত করিয়া শতবিধ শস্য শ্যামস 

ক্ষেত্র এবং শতবিধ পুণ্পের স্থগন্ধে হুরভিত. করিয়া 

তোল। স্ত্রী পুত্র বিস্ত সংসার সমস্তই যখন তোমা 
বিহনে প্রতি পদে অসহ্য ভার বলিয়া! মনে হয়, 

তখন জানি না, কি আশ্চর্য্য শক্তিতে আমার হাদয়ে 

অপুন্থ বলবিধ।ন করিয়া সেই মহাভারকেও খুবই 
লঘু ও মধুময় করিয়| দাও। আমি দেখিতেছি, 

তোমাকে ভালবাসিলে পকমকেই ভালক্সসিতে 

ইচ্ছা হয়--সকলকেই নিজের পরিজন বলিয়। মনে 

করিতে পারি। এতদিন ধরিয়া যাহ] কিছু 

শিখিয়াছিলাম যে, ভালবাসিলে কেবল ব্যথাই 
পাওয়। যায়, আঙ্গ তোমাকে ভালব|সিয়।৷ আমর 

সে সমস্ত পূর্ববশিক্ষ। ভূল বলিয়৷ পরিত্যাগ করিতে 

হইতেছে_-এখন দেখিতেছি, তোমায় ভালবাসিলে 

সকল বাথাই দূর হয় দুঃখের আগুনে জল পড়ে, 

সংসার মরীচিক হইবার পরিবর্তে সত্য ও স্ত্রখের 
ংসার হইয়। দাড়ায় ; তোমাকে বন্ধু বলিয়া পাইলে 

জগংসংসারকেই বন্ধু বলিয়া মনে হয়; পুর্বে্ব পরকে 
আপনার করিবার জন্য কীদিতাম, এখন আপনাকে 

পর করিবার জন্য কাঁদি; এখন পকলের ভিতবেই 

তোমাকে পাইয়া আমার আকুল প্রাণ শাস্ত হই- 

য়াছে। বন্ধুগে-_তুমিই আমার সব। 
১৪। প্রেমতিক্ষা। 

বন্ধু আমার ! বন্ধু আমার! আজ তুমি 



আমায় তোমার আলিঙ্গনে 

আনিয়াছ ৭ দাও--্দাও--'তোমার এ ছুই বাহু 

বাড়াইয়া দাও--তোমার এ প্রশস্ত বক্ষে আমি 

কাঁপাইয়। পড় । আঞ্চ আমার কি সৌভাগ্য | 

বন্ধুগে। ! আমার আর কথা বাহির হইতেছে না। 

তোমার এ প্রেমে ভরা হাদয়খানি খুলিয়া দাও, 

আমি তাহারই মাঝে নীরবে নিঃশব্দে গিয়া বসিয়। 

থাকি। আঙ্র আমার নিকট টাদ হাপিতেছে ; 

আজ আমার নিকট সমস্ত গ্রহতারা হাসিতেছে। 

আজ চারিদিক হইতে ফুলের বাস আসিয়া আমার 

চি্কে মাতাইয়া ভুলিতেছে। না--না-ইহাই 

আমার ভাল-_ইহাই আমার ভাল--আমি আর 

সংসারের কাজ করিতে পারিব না । না--বন্ধু_ 

না-আমাকে ফিরাইয়া দিও না-লামাকে তোম।- 

রই পাশে জন্ম-জন্ম বসিতে দাও-_তাহাতেই আমার 

সখ, তাহাতেই আমার শান্তি । তোমার এঁ মধুময় 

দৃষ্টিতে আমার প্রতি কি অগাধ ভালবাস! প্রকাশ 

পাইতেছে--সে ভালবাসার প্রতিদানে আমি কত- 

টুকুই বা দিতে পারি ! সেটুকুই বা পারি; সেইটুকুই 

দিতে দাও ; তোমার প্রেম উপভোগ করিয়া এবং 

তোমাকে আমার সর্ববস্ম সমর্পণ করিয়া আমাকে 

প্রেমসাগরে অন্ুক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে দাও। লোকে 

বলে- গপ্রেম যদি পাইতে চাও, তৰে প্রেম চাহিও 

না। এ কথ। আমি মানিতে পারি না। আমি 

তোমার প্রেমের ভিখারী-_-ভিক্ষাপাত্র লইয়া আমি 

বন্ধুর নিকট আসিয়াছি দেখিবার জন্য, বন্ধু ভিক্ষা 

পাত্র পুর্ণ করেন কি না। একি হইল-স্্তুমি 

আমাকে আজ যে প্রেম দিলে, তাহাতে ভিক্ষাপাত্র 

পূর্ণ হইয়। যে উদ্বলিয়া উঠিল 1 আজ আমার আব ূ 

মধুময় হইয়। উঠিল। মনে হইতেছে, এই যধুময় 

জীবন যেন নিজেই উচ্ছংসিত হইয়া শতত্দোতে 

বাহির হইয়া চলিয়াছে-_সমস্ত জগতত্কে যেন নিজের 

মধুধারায় ন্সিগ্ধ করিতে চাহিতেছে। তাহারই মধ্যে 

আমি ঘেন নীরব দর্শক হুইয়! গম্ভীর আকুলক্যার 

মাঝেও নিরাকুল হইয়া। বসিয়। আছি। খুঝিয়াছি, 

লানিয়াছি, নিজের সুখদুঃখের উপর, নিঝের জীব: 

নের উপ্নর আমার নিষ্বের ৫কান অধিকার নাই। 

নিছেকে নিজের বলিয়া বতদিব ভান. ছিল, ততদিন 

ভুখুঃখের তরলদোলায় সর্বদাই ছুলিতাম। এখন 

আদি 

লি শী পি সি 

২১ কলস, ৪খ ভাগ 

আপনাকে তোমার কাছে বিকাইয় দিয়! 

বড় আনন্বে আছি--কোন রকম ঢেউ আর লাগে 

না--শত দুঃখের মধ্যেও হৃখ, শত নিরাশার ভিত-. 

রেও কেবপই আশ, শত নিরানন্দের ভিতরে 

একই আনন্দ জাগিয়। আছে । 

১৬। তুমি আর আমি। 

বন্ধু হে! আসিয়াছ যখন জমার কাছে, তখন 

আমার দিকে একবার ফিরিয়। দেখ; একবার 

আমার মুখের দিকে তাকাইয়! হাসিয়া! চাও। তুমি 

হাস, আর আমি হাসি। তোমাকে ভাল বালিয়। 

আমার যে কি হইয়াছে তাহা তুমি বদি না বুঝিয়! 

থাক, তবে আমার তোমাকে বুঝাইবার ক্ষমতা 

নাই। তোমাকে এইটুকু বলিতে পারি, তোমাকে 

ভাল বাসিয়৷ আমি যাহা ছিলাম তাহ! আর নাই, 

যাহ! ছিলাম নী, তাহাই এখন হুইয়াছি-_-এক কথায় 

আমি সপ্পূর্ণ উল্টাইয়া গিয়াছি। আমি কণ্ম_- 

কর্ধ্ম-_কণ্দ্ম করিয়া ছুটিয়। বেড়াইডাম, কর্প্মেতেই 

একমান্ত্র শান্তি পাইতাম; আর এখন +_এখন এ 

শ্বশামের উপরে কোন্ অজান| সন্গ্যাসীর প্রতিষ্ঠিত 

মঠে বসিয়াই যেন মহা শান্তি পাই। সন্ন্যাসী ছুইশত্ত 

বংসরের প্রাচীন জরাজীর্ণ ছুইটী বটবৃক্ষের মধ্যস্থলে 

অবস্থিত মঠে খড়ঝুটা আনিয়া] মাথ। গু জিবার মত 

একটুখানি স্থান করিয়। লইয়াছেন। সেটুকুও 

আছে কি নাই। তাহার চারি পার্থে ভ্ঞোমারই 

হাতের স্পর্শ পাইবার অন্য ঘুইচারিটী গাছ ৰসাইয়ণ- 

ছেন__-আর বাকী শুধু ধূ--ধৃ-করিতেছে মাঠ, 

আর মাথার উপরে অনন্ত আকাশ। .বন্ধু! এখন 

আমার মনে হয়-”এই রকম নির্জন স্থানই €ত| 

তোমার নিজ্জবন সম্বলাভের উপযুক্ত স্থান। মলে 

হয়- "দিন রাত-_দ্দিন রাত এইপ্রকার নির্ভন স্থানে 

বসিয়া! বসিয়। তোমারই সঙ্গে খেলা করি; তোমার 

চন্দ্রসূর্য্ের, তোমার গ্রহনক্ষত্রের আনন্দগীত শুনিতে 

থাকি; পাতার মধ্যে ফুলের অন্তরালে তোমারই 

লুকানে। মুখ দেখিয়া! ফেলি, আর হাসির কুটিকুি 

হই। এখন কর্্দেতেই প্রাণের মধ্যে অশান্তি হুহু 

করিয়। জ্বলিয়া উঠে, আর অকর্মেই প্রাণের মধ্যে 

গভীর শাস্তি লাত্ত করি। এই সমস্ত বাবু 

আজ তোমায় বলিতেছি--ভুমি হয়তো আমার 

এই সমস্ত ছেলেসানুষি দেখিয়া কত-না' হাসি 



ভা, ১৮৪৮ 

তেছ! কিন্তু বন্ধু! তুমিহাস আর নাই হাস, 

আমি তে।আর আমার প্রাণের যত কিছু কৎ1--. 

ভাল মন্দ ছে'ট বড় সমস্ত তোমাকে না বলিয়। 

থাকিতে পারি না। পূর্বেব তোমাকে সমস্ত কথ। 

বলিতে পারিতাম না, অনেক কথা৷ বলিতে লজ্জা 

আমিত, মনে বাধিয়। যাইত; কিন্তু এখন আর 

ম1--তোমার কাছে লজ্জ/সরম দুরে ফেলিয়] 

দিয়াছ--আমার আমিকে আজ তোমার সম্মুখে 

সম্প্ মুক্তভাবে দাড় করাইয়াছি--তুমি আমার 

জন্তস্তলের গণ্ভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখ, আর 

বন্ধু হে! জামি তোমার বুকের মধ্যে ঢুকিয়া 

বাই। এইটুকু লজ্জীসরদ রাখিয়াছিলাম বলিয়! 

আমি জানি তুমি মধ্যে মধ্যে বিরক্তি দেখাইতে। 

আজ অবধি তোমার মামার মাঝে কোনই বাধা 

রহিল না-তুনিও আর আমার উপর বিরক্ত 

হইতে পারিবে ন7া। আজ আমার সমস্ত পিপাসা 

দূর হইল; আজ আমার ময়মে নিত্য নব নব 

সঙ্গীত ধবনিত হইতেছে । আজ হে বন্ধু! হে বন্ধু! 

তুমি--আার--জামি) 
গুকতাযে 

কোন্ বারে কোন্ পক্ব্রান্মণ 
আসেন ? 

(শ্রক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর ) 

গন্ধ সপ্তম শতাব্দীর শেবে কৌপিকাদিগোত্রীর ব্রাহ্মণ জাসেন ? 

আমর! দেখি যে, কোন কোন কুলগ্রন্ছে উত্ত 

হইয়াছে যে, আদিশুরপত্ী চন্দ্রমুখীর চাল্দরায়ণ ব্রত 

দম্পাদনের জন্য পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাঙ্ষাণ সমানীত 

হইয়াছিলেন__লর্ববপ্রথমে কোন্ “এক” স্বর্ণকৌশিক 

র্রাঙ্গণ আসিয়াছিলেন; তশুপরে রজতকৌশিক 

ব্রাহ্মণ সমাহুত হইয়াছিলেন এবং তশুপরে কৌ্ডিন্য- 

কৌশিক, ঘ্বতকৌশিক এবং কৌশিক আসিয়া- 

ছিলেন (১) । উপরোক্ত নামগুলি কোন লোকের 

(১) নাস! চত্রসুখী ক * গর়ী * * আদিশুরসাচ চাল্রায়পীচারিণী ॥ 
তত্রাদাবাগতঃ কম্টিতব ক্ষণ; ন্র্ণকৌশিকঃ। 
ততঃ সমাহৃতগু্ নিপ্রো! রগজতকোশিকঃ ॥ 
কৌগিনাকৌশিকঃ পঞ্চচাৎ ঘুতকৌ।শিকৃকোশিকৌ। 
তে পঞ্চ সমাক্াতাঃ প্রঞ্চগোত্রধরায়রাঃ ॥ 

গো? ব্রা ধৃত বায়েব্রফুলপঞ্জিক। ব্াৎ কাণ ৮৯পঃ 
মোঃ ৩৩৬৩৭পৃঃ। 

কোন্ বারে কোন্ 

স্পেস সপে 
পশীশীিশিশি 

$ 

পঞ্চব্রাক্ষণ আমেন ২১৩৫. 
পট ৩৮ ০০ ও ০ শি সস আপ এ ্স 

নাম নহে,& গুলি গোত্রের নাম (২)। মাত্র চাল্্রায়ণ 
ব্রত সম্পাদনের জন্য এরূপ একে একে পাঁচ 

গোত্রের পাঁচ ব্রাঙ্ধাণ আসা সম্ভব মনে হয় না। 

আদিশুরের সময়ে ক্ষিতীশ ব৷ ভ্রনারায়ণ প্রমুখ যে 

পচ পাঁচজন ব্রাক্ষণ আসিয়াছিলেন, তাহাদের 

নাম কুলগ্রন্থে উল্লিখিত দেখা ধায়; কিন্তু স্বরণ- 
কৌশিক প্রভৃতি পঞ্চগোত্রীয় ত্রাঙ্মণের আগমন 
এত সুদুর অতীতে সংঘটিত হইয়াছিল যে, তাহ! 
ছুএকটী কুলগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন কুলগ্রন্থেই 
উল্লিখিত দেখ না। যে কুলগ্রান্থও বা ইহার 

উল্লেখ আছে, তাহাতেও এ পঞ্চক্রাঙ্মণের নাম 

উল্লিখিত দেখি না। অনুমান হয়, কুলগ্রস্থ রচনার 

সময়ে এ পঞ্চত্রাক্মণের নামগ্টুলি বিস্মৃতিসাগরে 

সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গিয়াছিল। (প্রমবিল।স 
প্রকৃতপক্ষে কুলগ্রম্থ নহে, তথাপি গ্রন্থকারের এই 
সকল পুরাতন্বসম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান ছিল দেখ! 

যায়। একমাত্র প্রেমবিলাস গ্রন্থে এ পঞ্চব্রাহ্ষ- 

ণের নাম উল্লিখিত আছে। প্রেমবিলাস বলেন 

যে, এ পঞধ্যত্রা্ষণকে বিদেশ হইতে ডাক! হয় 

নাই। আদিশুরের রাজ্যেই যেপকল বৈদিক 
ব্রাক্ষণ ছিলেন, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন দেখিয়া 
পাচটী কৌশিক গোত্রের পাঁচটা ব্রাঙ্মণকে ডাকা 

হইয়াছিল--স্বর্ণকৌশিক গোত্রের ধর্্মনারায়ণ, 
রক্রতকৌশিকের শিবশস্কর, কৌগ্ডিন্যকৌশিকের 
জনার্দন, ঘ্বৃহকৌশিকের ভুবনেশ্বর এবং কৌশি- 
কের কালিদাস (৩)। কেবল ডাকানো নহে, 

প্রেমবিলাসের মতে আদিশুর তাহাদের ছার! 
একেবারে পুত্রেগ্তি বণ করাইলেন, কিন্তু 
তাহাতে কোনও ফল ন। হওয়ার পত্বী চন্দ্রমুখীর 

পরামর্শে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অভিজ্ঞ ত্রাঙ্ষণ 
আনাইবার জন্য লোক পাঠান। এই প্রেম- 

বিলামেই আবার দেখি যে, ক্ষিভীশ প্রভৃতি 
যে পঞ্চব্রাক্মাণ ৭পুত্রেগ্িঘজ্জের” নিমিত্ত আনীত 
হইয়াছিলেন, তীাহারাই চন্দ্রমুখীকে চান্দ্রারণ 
ব্রতের ছার! জর্ববাগ্ঠে পরিশুদ্ধ করিয়! লইবার পর 
সপতীক রাজার দ্বার! বণ সম্পাদন করিলেন (৪)। 
এই সকল আলোচন। করিয়। দেখি যে, প্রেমবিলাস 

(২) মূ নি* ৩৪৫১পৃঃ 
(৩) প্রে বি ২৪ম বিলান-.২৬১পৃ; হস্ত সন্ত । 

(৫) পরে বিৎ ২৪ম বিলাস--৯২৬২ পৃঃ ২ স্বত। 



২৬ 

লোকগুলির 

গুলি উদোর বেঝ। বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়৷ সুন্দর 

একটা পুরাণ রচন! করিয়াছেন। আমাদের অনু- 

মান হয় যে, সন্ত সপ্তম শতাবধীর শেষে শৃদ্রক 

রাজার সময়ে সম্ভবত পুত্রেগিযাগ উপলক্ষেই 

স্বর্ণকৌশিক প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রান্ষাণ 
আসিয়াছিলেন। তাই না আদিশুর তাহার সভাস্থ 

্রশ্ষাণদিগকে সেই পুত্রেগ্িযজ্ঞ-সম্পাদক সারস্বত 

্রাঙ্ষাণদিগেরই বংশধররূপে সন্ঘোধন করিয়া তীহ।- 
রও পুত্রেষি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করিয়া- 

ছিলেন। আদিশুরের সময়েও পুত্রেছিষত্ঞ ও 
তৎসঙ্গে চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুঠিত হওয়ায় কোন কোন 

কুলগ্রন্থকার গোলমাল করিয়। এ সারস্বত ব্রাঙ্গাণ- 

দিগের আগমন আদিশুরের সময়ে সংঘটিত বলিয়। 

উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পঞ্চ- 

গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের আগমন এতই স্থদুর অতীতে 

হইয়াছিল যে, অনেক কুলগ্রম্থের মতে ইহাদের 

ংশধরের| উত্তরকালে আদিশুরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের 

ংশধরদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল (৫)। 

ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাক্মণ কবে আসেন ? 

আঁমরা উপরে দেখিয়। আসিয়াছি যে, সম্বত 
দশম শতাব্দীর মাঝামাবি (৯০৯-৯৫৪ সন্বত্তের 
মধ্যে) একদল পঞ্চব্রাক্মণ আসিয়।ছিলেন বলিয়! 

কুলগ্রন্থে উল্লিখিত আছে (৬)। আমাদের অনু- 
মান হয়, ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চপ্রাহ্মণই সেই পঞ্চব্রাক্মণ। 

মহেশ তাহার কুলপঞ্রিকায় ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির 
আগমনের কথা উল্লেখ করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন 
যে, তাহাদের পিতারাও অর্থাৎ ক্ষিতীশ প্রভৃতি 
পঞ্চব্রাহ্মণও পূর্বে ৰ গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন (৭)। 
সারাবলী গ্রন্থে সুপোপধ্গাননধূত কুলার্ণববচনে 

আছে ৮৫৪ (৯৫৪ 1) বৎসরে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চ 

ব্রাক্ষণ আসিয়াছিলেন, এবং তীহা্দের পুত্র ভট্র- 

নারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রা্ষণ আদিশুরের পুত্রেতি যজ্ঞ 

৫) সৎ নি* ৩২১ পৃঃ 

(৬) আদিশুরেয় কালনির্ণরসন্থত্ীয্র আলোচনায় আ।ময়া যে যে 
স্থলে যে সময় ধরিয্াছি, সেই সেই স্থলে সেই সেই সময় ধরিয়াই 
উপরোক্ত কালের উল্লেখ করিলাম। 

(৭) অসীষাং পিতরঃ পুর্ব্বাঃ পুরা! গোঁড়ং সমাগতাঃ । 
পিতুধরপ্রসাদেন তেখ্খপি গৌড়ং সমাঘহুঃ ॥ 

_ মছেশের কুলপঞ্জিক1-স্ন* দি, ৫*৬পৃং 

নাম প্রভৃতি ঠিকঠ।ক বলিলেও ঘটনা- ূ 

২১ কর, ৪খ ভাগ 

ছিলেন (৮)। এই বচনে 
“বেদবাণাহিমে” অর্থাৎ ৮৫৪ বৎসর উল্লিখিত হই: 
যানে, কিন্তু “বেদবাণগ্রহে” কিম্বা ৯৫৪ বগুসর- 
বাচক শব্দ থাকিলেই সকল দিকে নুসঙ্গতি হয়। : 
সম্থন্ধানিণয়কার বলেন যে, দেবীবরের মতে ক্ষিতীশ 
প্রমুখ পঞ্:ব্র/খাণ আসিরাছিলেন (৯) ; কিন্তু 
প্রুবানন্দাদির মতে, দেবীবরের কারিকাতেও 
যখন আমর! ভট্রনারায়ণ প্রভৃতিরও আগমন 
উল্লিখিত দেখি (১০), তখন আমাদের এই অশ্র- 
মান অন্যায় হইবে ন| যে, ক্ষিতীশ প্রমুখ এবং 
ভট্টনারায়ণপ্রমুখ উভয় দলই গৌড়ে আসিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত বিভ্ভিন্ন সময়ে। আমাদের বিশ্বাস 
যে, সন্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন আদিশুর 
চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিবার পর গৌড়রাজা জয় 
করিয়া অভিবিক্ত হইবার, তরাং রাজসুঘসদৃণ কোন 
এক বিরাট যঙ্ঞানুষ্টগনের ব্যবস্থ। করিলেন (১১), 
সেই সময়ে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রা্ষণ আসিয়াছি- 
লেন। বিপ্রকুলকল্পলতার কারিকায় ৯৯৯ সম্বতে 
অভিষেকের উল্লেখ জাছে। আমাদের কিন্ত্ত মনু- 
মান হয় যে, সন্ত ক্ষশম শতাব্দীর মাঝামাঝি এ 
ঘটনা! হইয়াছিল। ৯৯৯ সন্বতে যে পুত্রেছি বঞ 
হইয়াছিল, তাহা মুলে পঞ্চানন খুব স্প্টরূপেই 
বলিয়াছেন; এবং জামরাও দেখি যে, জনশ্রর্দত 

(৮) বেদবাণাছ্িমে শাকে বিপ্রা: পঞ্চ সনাগতাঃ। 
ক্ষিতীশন্তিথিষেধশ্চ বীতরাগঃ হুধানিধিঃ & ১ 
সৌতরিশ্চাপি ধর্মাত্মা পঞ্চদ।সৈ: সমস্থিতা:। 
এতেষাং সনবে। যে তু তেষু পঞ্চ হ্ুকার্তিতাঃ ॥ ২ 
ভটনারারণে! দক্ষ-্ছাঙ্গড়ো হর্য এব চ। 
চত্বরে বেদগর্ভেণ পঞ্চ বিখ্যাতকোবিদা: ॥ ৩ 
বেদজ! ঘজ্নিপুণাঃ প্রেষিতা গৌড়রাজাকে। 
পুত্রেঠকয়ণাখায় পুএদারৈ; সমশ্িতাঃ ॥ 

ক ৬. নর ষ্ঃ বটি 

আদিশুরেণ তে সর্বে পুজিতাশ্চ বখ।বিধি। 
পিতুর্ধর প্রসাদাত, তে চ গোঁড়ং সমাযঘুঃ ॥ 

সারাবলীধৃত কুলার্শবের বচন--সঙ নিও ৫০৭ পৃ 
(৯) গ্রক্ষিতীশত্তিথিমেধ। বীতরাগঃ সুধা নিধিঃ। 

সৌতরি: পঞ্চ ধর্মাঝ। হ্বাগতো! গৌড়মণ্ডলে ॥ 
| কুলরমা-- স* নি ২৮৪পৃঃ 

(১*) শািলাগোত্রসম্ততঃ তনারায়ণঃ কৃতী। 
দবেবীবর--বঞ মো* ২০১ 

৫১১) কে) যেদঘট্ফণিমানান্দে শাকে সচৃগুণস!গরঃ | 
গৌড়রাজাধিরাজঃ সন্নভিযিক্তে! মহীপতিঃ ৪ 

বি কু্্বও মোও ৩১৮গৃং 

(খ) রান ব্রা* ৭ পৃঃ পাদটাকা-“প্রবাদ আছে মহাযাঞ আদি- 
শুর রাজপুয় হজ সম্পাদনার্থ ইতিপুর্ধে (শেষ বারে পঞ্চ ব্রাঙ্গণ 
আনিবার পুরে ) কান্যকুজ হইতে তান্গণ জানয়ন করিয্াছিলেন। 



ভাগ, ১৮৪৮ 

অনুসারে পুজ্রেছ্রির পরেই তীছার পুর জন্মিরাছিল। 

আদিশুরের কালনির্য়ের আলোচনায় আমর! এ 

বিষয়ে সবিস্তার আলোচন! করিয়াছি। যে সকল 

কুলগ্রন্থে ক্ষিতীশ প্রভৃতির আগমন উল্লিখি 5 দেখি, 

তাহাদের অনেক গুলিতেই ভ্টনারায়ণ প্রভৃতিরও, 

যে সূত্রেই হক না! কেন, 'সগমনের কথা উল্লিখিত 

দেখি। ম্ৃতরাং উদ্ণয় দলেরই পঞ্চব্রাক্ষণের আগ- 

মন, কিন্তু বিডিল্ন সময়ে, ধর! অসঙ্গত হইবে বলিয় 

মনে করি না। বিশেষত, ভট্টনারায়ণাদিকে পাঠাই- 

বার জন্য আদিশুরের পত্র এবং বীরনিংহের প্রত্যুত্তর 

বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাছাতে দেখা যায় যে, 

উক্ত পত্রে প্পুনরপি” অর্থাৎ গলাবারও” ত্রাঙ্মাণ 

পাঠাইবার কথ! এবং উক্ত প্রত্যুন্তরে “পুর্ববসখ্যের” 
কথা উল্লিখিত আছে (১২)। 

তট্টনারায়ণ প্রমুখ পঞ্চরাহ্গণেক বঙ্গে আগমন। 

আদিশুরের পুত্রেন্টিষজ্ঞে ক্ষিভীশ প্রভৃতি পঞ্চ 

ব্রাহ্মণের আগমন কোন কোন কুলগ্রচ্ছে উল্লিখিত 

থকিলেও অনেকগুলি কুলগ্রন্থেই ভট্টনারায়ণ প্রসূতি 
পঞ্চব্রাক্ষণেরই আগমন উল্লিখিত হইয়াছে দেখ! 

যায়, এবং ইহার সমর্থক জনশ্রতিও প্রবলতর দৃষ্ট 
হয়। ইতিপুর্বেধ আমরা যে আলোচন! করিয়৷ আসি- 

য়াছি, তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্ত অনেকবার ইঙ্গিত 
করিয়া আসিয়ছি যে, ৯৯৯ সম্ধতে আদিশুর কর্তৃক 

পুত্রেপ্তিষ্ উপলক্ষেই ভট্টনারায়ণপ্রস্ৃতি পঞ্চব্রাহ্মাণ 
আনীত হন। আমাদের ন্যায় সন্বন্ধনির্য়কার এলাল- 
মোহন বিদ্যানিধি মহাশয় (১৩) এবং বল্ল লমোহ 

মুদগর প্রণেতা *উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ব মহা- 
শয়ও (১৪) বিভিন্ন পন্থ। অবলম্বনে এ একই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন দেখি। আমর! অবশ্য এমন 
কথা বলি না বে, আমাদের সিদ্ধান্ত গণিতসিদ্ধান্তের 

ন্যায় নিভুল। আর একটা কথা ইতিপুর্ব্েই 
উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, যে সকল কুলগ্রন্থে 
ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাক্ষণের আগমন সমর্থিত হই- 

(১২) আদিশুরের পত্র--নৃপতিহ্কৃতিসারঃ স্বীয় বংশ।বতারঃ প্রবল- 
বলবিচারো৷ বীগ্রনিংহোছতিধীরঃ | মনি বরসখিতান্তে ভূমিদেধান্ 
সভৃতান্ পুনরপি যম গোড়ে প্রাপয় ত্বং নিভাস্তং ॥ 

বীরনিংছের প্রতুত্তর--মহাগাজরাজাদিশুরে। মহাত্। স্বর 
বীরসিংহস/ মেৎআ্ঞাদিসখাং । তবাজ্ঞানুপারাদ্ষি প্রন্থাপদ্ামি খ্জান্ 
পঞ্চগে!আন্ সদারাদিস্ৃত্যান্ ॥ রা+ ত্রাৎ ৭পৃঃ 

(১১) সন্ঘক্বনর্ণয়ে কানাকুজাগন্ত ব্রাঙ্গণপঞ্চ অধ্যায় দেখ --২১৩পৃঃ 
0১৪) বণ নো* ৩৩৭পৃঃ 

০ 

কোন্ বারে কোন্ পঞ্ব্রাহ্মাণ আসেন 
" এও এছ ও ৫৪ জারা 

য়াছে, তাহাদের অধিকাংশেই ভট্নারায়ণ প্রৃভৃ- 
তিরও আগমন উল্লিখিত হুইয়াছে দেখ! বায়। 
যে সকল কুলগ্রন্থকার ক্গিতীশ প্রভৃতির পর ভট্ট 

নারায়ণ প্রভৃতিরও আমিবার কথ! বলিয়াছেন, 
তাহাদের উল্ভি সম্বন্ধে আমাদের এই একটা প্রশ্ন 
উঠে যে, কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি 
পঞ্চব্রাঙ্ষণের ৫৬টী পুত্র জন্মিয়াছিল (১৫), কিন্ত 
তাহাদিগকে গ্রাম দিবার কথা ঝ তীহাদিগের নামে 
কোন “গাই” হইবার কথ! উঠে না কেন? ভট্র- 

নারায়ণের পুত্রগণেরই নামে “গাই” হয় কেন? 
ইহাতেই খুব দৃঢ় অনুমান হয় বে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি 
পুত্রেষ্টিবজ্জের সময় আসেন নাই, ভট্রনারায়ণ প্রতৃ- 
তিই মাসিপলাছিলেন। বাঁছাদের মতে ক্ষতীশ 
প্রভৃতি পুরেন্িষজ্জে আসিয়ছিলেন, তীর! আর ও 
বলেন যে, তাহার! স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া! জ্ঞাতিগণ 
কর্তৃক পরিত্যন্ত হওয়ায় স্ব স্ব পুত্র ভট্টনারায়ণ 

প্রাভৃতিকে সঙ্গে করিয়! গৌড়ে কিরিয়! আসেন (১৬)। 
কিন্তু কুলগ্রম্থে দেখা যায় যে, সে সময়ে শ্রীহর্ষের 
বয়স ৯০ বশসর এবং ভট্টনারায়ণের বয়স ৮* 
বৎসর (১৭)। ইহার যদি মেধাতিথি ও ক্ষিতীশের 

পুত্র হন, তবে তাহাদের বয়স জন্তত ১১০ ও ১০০ 
বসরের কাছাকাছি, হওয়া উচিত। কিন্তৃসে 

$, এ সীহাদ্দের পক্ষে কান্যকুংক্জ 
ফিরিয়। গিয়া পুনরায় এদেশে প্রত্যাবর্তন সাধারণত 

সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বদি ৯৫৪ 
সম্থতে ক্ষিতীশ ও মেধাতিথির গৌড়ে আগমন, এবং 
বন্জান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনও ধরা যায়, তবে তাহ! 

সঙ্গত হইবার পরিবর্তে স্বসঙ্গতই হয়। এইরূপ 

ধরিলে, ইতিপূর্বে আদিশুর ও বীরসিংহের পরস্প - 
রের মধ্যে যে পত্রব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহারও সহিত স্ুসঙ্গতি রক্ষিত হয় । 

(১৭) গ্রে বি ২৪ম বিলাস-_-২১২ পৃঃ 
€১৬) গাঙ্গেক্সসদৃশে। বৃদ্ধ: রহর্সে। হর্যবর্ধন: | ৫ 

অশীতিবধদেশীয়ো ভটনারায়ণে। মুনি: | ৬ 
মহেশধৃত কুলপ্কার বচন -নুলোপফ।ননের 
গেস্তিকখা--স* নি* ৫৫৫-৫৫শুপৃঃ 

ভট বলে শিশু শুন নাগ হব, হালে পুনঃ 
বয়স শতের দশ কম ।5 

আমি ছোট কিংব। বড়, দেখে মন কর দড় 
প্রা জপীতি বয়স মম। ৪ 

ভাটের কাহিনীস্*স* সি” ৫৫৬ পৃঃ . 



( অধ্যাপক ভীউপেন্দ্রনাথ বল, এম-এ ) 

আমর! সংসারে একল! নই-জনম্ত জীব- 

নের, সঙ্গে ঝাধা। আমার নিশ্বাস-প্রশ্থাস অনন্ত 

জীবনসাগরে 'আধাত করছে । আমার হস্ত-পদ 

সথশলনে অনস্ত তরঙ্গের উত্পত্তি হচ্ছে । আমি 

যেকোন কাজ করি তাহার হিসাব অনন্ত ইস্তি- 

হাসের পাতায় লেখা হচ্ছে। আমার চিন্তা, 
জামার জ্ঞান কিছুই বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটতে পায়ে 

মা; সব এক সুত্রে বাধা । আমি যদি ভাবি, আমি 

আছি সংসারে নিজের সৃখ-সাধনে,-আমি অর্থে 

পাঙ্ভুন করব এবং নিজের লালসার তৃপ্তি করব, 

কামনা বাসন। চরিভার্থ করব, আপরের কথ। একে- 

বারেই আমার মনকে কোনরূপ আন্দোলিত করবে 

না; সংসারে সবাই নিজের স্থার্থসিদ্ধির জন্য ঘুরে 

বেড়াচ্ছে, আমি কেম তাহ! করব না! ?-_-সেট! কি 

ঠিক ? কথাটা একবার ভাঁলযে দেখা ভাল। সত্যই 

কি সংসারে সকলে স্বার্থের পশ্চাতে দৌঁড়চ্ছে ? 
পিতা খাটছেন সংসারের জন্য--্পুত্র'কন্যা হাখে 

থাকবে বলে; মার তিস্তা সন্তানের সুখ কি 

ৰরে হয়; ভিনি স্বামীর প্রেমে পাগল; 

ভার জীবন সন্তানের জন্য উৎসর্গীকৃত। ত্যাগের 

চিত্রে সংসার হৃল্গার। ইহার বিপরীত কোন ভাব 

দেখলে আমরা বলি উহা! অস্বাভাবিক; আর 

হখন ত্যাগ শুধু আপনার আত্মীয়গণের জন্য না 

হয়ে সংদারের সকলের জনা ব্যাপ্ত হয়ে পর়ে, তখন 

বলি উহ! এশ্বরিক। মানুষ যখন এই অবস্থায় 

গিয়ে পড়ে, তার প্রেম যখন সকলের দুঃখে 

উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তবন তাঁর জীবন সীম। ৃ 

২১ কর, $র্ ভাগ 

আমাকে 

পারলে যত ন্রটা যত অপরাধ আমাকে ঘিরে 
থাকবে । সংসারে যার কপণ-্নর্থলোভ যাদের. 

প্রবল, তার! অর্থ সঞ্চর করবার জন্য ব্যস্ত। অর্থের 

যে মোহিনী রূপ তাহা! তাহাকে ব্যাকুল করে; 
অর্থকে সে নিজে সম্ভোগ করে না, অপরকে ও 
সম্ভোগ করছে দেয় না। মৃত্যুর প?র তাহ! যক্ষের 
টাকা হয়ে থাকে; ইহ। আমাদের সাধারণের ধারণা । 
যক্ষম অপরকে সর্ববনাশের পথে নিয়ে যায়। আর 

যার অর্থ জীবসেবা! ও দেবসেবায় ব্যয়ি5 হয়, তার. 

পুণা মানুষকে ধর্মের পথে নিয়ে যায়। ভারতের, 

কত মন্দির, কত গ্রলাশয়, কত পন্থশালা, কত 

ধর্মশাল। আজ প্রুণ্যাক্সাদের স্মৃতি রক্ষা করছে ॥ 

শুধু তাই নয়, তাদের স্মৃতি অপরকে ধন্ধতাবে 
উদ্বদ্ধ করে তুলছে। তীর্থস্থানে গিয়ে সাধুগণের 
প্রতিঠিত মন্দির-পঞ্র্থে বসে ভগবনারাধনা! করে 
মানুষ যখন তৃপ্ত হয়, তখন তার সাধনার মধ্যে 
মন্দির-প্রতষ্ঠাতার গ্লুত জীবনের প্রভাব এসে পড়ে । 
যে দেশে এইরূপ পুণ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশী, সে 
দেশের কত গৌরব-। ভারতের প্রাচীন খবিগণের 
পুণ্য কাঁহনী যখন আজ-কালকার লোক স্মরণ 

করে, তাদ্দের জীবনে নৃহন ভাব জাগ্রত ন! 
হয়ে যায় না। যুগের পর যুগ ভগবান আপনাকে 
প্রতিঠিত করছেন, এষ্ক জীবনের ধারা অপর 

জীবনে গিয়ে পড়ছে, এক চিন্তর তরঙ্গ অপর 
প্রাণকে অঘাত করতে, একের সাধন। অপরকে 

শুদ্ধ করছে। এই খাত-প্রাতঘাতে আমাদের 

| জীবন বিকশিত হচ্মে। ইহাকেই বলি ভগবানের 
লীল।। ' 

মানুষ ঘখন আক্মপর জেদবুদ্ধি-হার! হয়ে 

ছাড়িয়ে অসীমের মধ্যে গিরে পড়েছে, স্বৃত্বার | আপনাকে সর্ববত্র দেখে, তখন লে গাত্মগ্ান লাভ 

অন্ধকার পার হয়ে জীবনের আ্লাকে গিয়েছে । 

পরের জন্য কিছু করতে পারলে লে সখী হয়। 
পর তার পর নয়। সব আপনার । 

আমরা যে আপন-পর ভাবিঃ এর কি কোন মূল্য 

আছে ? ভেদজ্ঞান যতদিন থাকবে ততদিৰ জামার 

দিব্য জ্ঞান লাভ হবে না। ততদ্দিন আমি আমার 
দেহের তৃপ্তিসাধনে ব্যস্ত থাকার, জামি মৃত্যুর 

জয়ে ভীত হব) ইন্দ্রিয় আমাকে. ক্রীতদাস করে 

করে। তখন সে ত্যাগ করতে ভয় পায় না। 

ত্যাগেই আনন্দ, ত্যাগেই স্বর্গ। দধীচি মুনি 
দেবগণের রক্ষার অন্য আপনার অস্থিদান করলেন। 

আপনার শরীরের সমস্ত শক্তি দেবতাগণের রঙ্গার 

জন্য বজ্বরূপে পরিণত হল। যখনই মানুষের 

মধ্যে দেবত্বরিনাশের সম্ভাবনা হয়, তখনই দধীচির 

আত্ম! এসে মানুষের মধ্যে বজ্জ হয়ে প্রকাশিত 

হয়। শত শত লোক দেশরক্ষার জনা অকাতরে 
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রি (তু উজ সিল 

সেৰায় জীবন উৎসর্গ করেন। সেখানে কি স্বর্গীয় 
আনন্দ! আত্মত্যাগ করে তীর আত্মাকে লাভ 
করেন। ক্ষুত্র জীবনকে তুচ্ছ করে ভূমা মহৎ 
জীবনের স্ষ্টি করেন। ধারা আপনাকে পরের 
জন্য করেছেন তাদের ম্বৃতা নাই; মৃৃহ্াতে তার! 
নবজীবন লাভ করেন। 

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্যতি ॥ 

 শ্যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং আমাতে জীৰ 
মাত্রকে দেখেন, আমি তাহার অদৃশ্য হই না 
তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।৮ 

ভগবানকে দেখবেন সর্বজ্র সর্ববজীবে, শর 

সর্ধবজীনকে দেখবেন . ভগবানে, এই জ্ঞান লাঁত 
করলে ভগবান তাকে পরিত্যাগ করেন না, তিনিও 

ভগবানকে সর্বত্র ভগবানকে ভুলতে পারেন না। 
আলগুভব করতে পারলে প্রকৃত যোগলাভ হয়। 

সেই যোগ 'হুইতে আর বিচ্যুতি নাই। 

আল্মৌপম্যেন সর্বব্র সমং গশ্যতি যোইর্ভ,ন। 
হুখং বা বদি বা হুঃখং স যোগী পরমো৷ মতঃ ॥ 

“হে অঙ্জুন, যিনি সর্নবজীবে হৃখ বা হুঃখ 
আপনার সঙ্গে তুলনায় সমান দেখেন, আমার মতে 
সেই যোগী শ্রেষ্ঠ ।” 

আমার যাতে ছুঃখ, অপরের তাতে ছুঃখ, 
আমার যাতে স্ুখ অপরের তাতে হখ, এই 
ধারণ। বদ্ধমূল হলে পরস্পরের. প্রতি হিংসা, ঈর্ষ। 
ও দ্বেষ লোপ পায়। যিশুর জীবনের শিক্ষা--09 
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নিজে যেরূপ ব্যবহার পেতে চাও, অপরের প্রতি 

সেই ব্যবহার কর(| এ সব কথা আমাদের কাছে 
মৃতন নয়। বলতে গেলে মানুষের সমাঁজগঠ- 
নের সময় থেকেই এই কথার সহি হয়েছে। 
মানুষ ধখন সমাজ গঠন করেছে, খন সে চেয়েছে 
লমান ব্যবহার, পরস্পরের প্রতি সমান জ্ঞান। 
অথচ এই শিক্ষার আবশ্যকতা এখনও কমেনি, 

এখনও মৈত্রী ও সাম্যের অস্তাব কম নয়। যত 
দিন যাচ্ছে ততই যেন সমাজের হূর্গতি হচ্ছে, 
ততই পরস্পরের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার অভাব 
বেড়ে যাচ্ছে। একদিকে চলছে জীবন-সংগ্রাম। 

নবজীবন 
: জীবন দান করছেন। শঙ্ত শত নরনারী পরের ! অর্থের অন:টনে মানুষ পিষে যাচ্ছে। সারাদিন 

১৩৪ 

খেটেও শরীর রক্ষণ করতে পারছে না। আর এক. 
দিকে চলছে ধনীর অর্থ সঞ্চয়। তার অর্থই সর্ববস্থ। 
এই যুগে আবার খৃঁ-প্রগরিত তাাগ আবশাক 
হয়েছে। গুডক্রাইডের দিন খু্-সনাজের একটা 
পবিত্র দ্িন। কবি আছে, এই দিনে খু. মানুষের 
কাছে তার নবজীবন প্রকাশ করেছিলেন। 
সার প্রেমের ধণ্ধরকে তুচ্ছু করে স্বার্থপর অন্ধ মানব 
তাকে বলি দিয়েছিল। মনে করেছিল, এই 
লোকটিকে লোকচগ্ষুর মন্ত্ররাল করতে পারলেই 
তাপের হৃবিধা হবে; ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে. 
ক্ষতি হবে না, ধনীর অর্থলিপ্লায় কোন বাধ! 
পড়বে না; ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র খে কালযাপন করবে । 
সে আশা বৃথ|। তবু যিশু বিন! প্রতিব'দে 
প্রাণদান করলেন, তার একমাত্র কথ “প্রভু 
ইহাদিগকে ক্ষমা! কর, কারণ.এরা কি করছে তা 
এর! জনে না।” তার এই ক্ষমার কথ। প্রাণের 
মধ্যে বাণ্রে মত বিধে যায়। এই প্রেম-:এমন 
কোন কঠিন প্রাণ নাই যাকে আঘাত করে না। 
তাই তার কুশে বিদ্ধ হবার দিন তিনেক পরে 
যখন জনসাধারণ এ কঠিন আঘাতের বেদনা! কিছু 
সামলিয়ে নিল, তখন তাদের অন্তরে যিশুর প্রেম- 
ভাব নবতর মুর্তিতে প্রকাশিত হল। প্রকাণ্ড 
প্রস্তর অপসারিত হল। কেহই বাধ! দিতে পারল 
না। কোথায় গেল শত্রুর দল। সকলে অবাক 
হয়ে বিশুগতপ্রাণ হল। যিশু প্রাণ দেওয়ায় তর 
প্রাণ লাজ জগতে ছড়িয়ে পড়েছে । এখন শার 
যিশুর বিনাশ নাই। এখন আর কেহ লম্বীকার 
করবে না যে, যিশু তার পিতার সঙ্গে এক ভাণে 
সম্বন্ধ। যিশুর আহ্বান তাই আজ সকলকে 
ধর্মতাবে উদদ্ধ করেছে। বিশু যে নবজীবন পেয়ে- 
ছিলেন, ত্যাগের ফলে আত্মন্বলিবানের ফলে 
সেই বার্তা আজ কত নর-নারীকে ঘরের 
বাহিরে টেনে আনছে । এ তীর! দুঃখীর সেবা 
করছেন, আত্রের সেবা করছেন, রোগীর 
শু্াঝ। করছেন। মৃত্যুকে তাদের ভয় নাই। 
তীর! যাচ্ছেন অজ্ঞাত প্রদেশে, গভীর অরণ্যের 
মধ্যে, সীমান্ত প্রদেশে অপরিচিত লোকের মাঝে। 
বিশুর জীবন এসে তদের জীবনে আকার পেয়েছে । 



৩২০ তন্তু (বোধিনী পত্রিকা ২১ কম, ৪খ ভাগ 

রারারের তে মুস্কিল মনে পড়ছে উদ্ভিসতায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ । 
স্বর্গীয় পণ্ডিত! রমাবাইয়ের কথা। ভারতের নারী, | (ক্ায়মহাশয় শ্রীসতীন্্রনারায়ণ রায় বি-এল) 

এ ক তার। অবল! বলে পরিচিত ৃ তিনি কিন চু উড়িষ্যান বহু বাঙ্গালীর বাস। প্রায় চ।রিশত বৎসর 
হাজার অসহায় বালক বালিকাকে আশ্রয় দিয়ে: পূর্বেও বাঙ্গানীগণ উড়ি্ায় বাপ করিত্বেন। কি কারণে 
তাদের মনুষ্সথ উদ্বোধনের জন্য জীবনদান কর- | তাহার! এদেশে আলনিয়াহিলেন তাহ! বতদুর সম্ভব 
লেন। পুণার অনতিদূরে কেদর্গাও । সেইখানে | নির্ণর্ন করিতে চেষ্ট। করিব। ইউ্ঠৈতন্য মহা প্রত যে 

দেবী রমাবাইয়ের আশ্রম । সে যে আমার র সময় পুরীতে বাস করিতেন, সে সময় বহু ৰাঙ্গালী 
পক্ষে পুণ্য ক্ষেত্র । একজন মহিলা সংসারের টা যাত্রী প্রতিবৎসর পীশরাখদেবের রথযাত্রা দর্শন 

|] 
সুখে জলাপ্রলি দিয়ে ভগবদুদ্দেশো নরসেব! করে | করিভে আপিতেন । তাহারাই স্থানে স্থানে উপনিবেশ 

জীবন উৎসর্গ করলেন। ইহা অপেক্ষা! পবিত্র | হানা তে বির দত রাত, বের 
ূ 
1 

ূ 
| 

র গ্রামে বাঙ্গালাপলী আ তাহা ব্বপুকুষগণ 
দৃশ্য আর কোথায় দেখব? তার মনে যিশুর 77578 

| বদ্ধমানজেল! হইতে আপিয়াছিলেন বণিরা প্রবাদ আছে। 
আদর্শে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছিল। 

সে সময়ে কোন কোন পাঠানশাসন কর্ত। হিলুধর্মবিদ্বেবী 
আপনার তরে মাসি নাই কেহ ও ঘোর অত্যাচারী ছিলেন । পাঠানের অত্যাচার হইতে 
প্রতোকে আমরা পরের তরে, রক্ষা! পাইবার জন্য সর্বপ্রথমে বাঙ্গালীগণ উড়িষ্যায় 

ইহ! কবির কল্লন। নয়। যিশুর ভাবে উদ্বুদ্ধপ্রাণ | উপনিবেশ স্থ/পন করিয়াছিলেন বলিয়। মনে হয়। ওুপ- 

রমাবাই যা করে গেছেন, সেইরকম অনেকে : নিবেশিকদিগের মধ্যে সর্বপ্রকার জাতি দেখ! যায়। 
করেছেন। আজ জগতের ত্যাগী মহাপুরুষগণ 1 কাযস্থ, তিলি, তাস্ছুলি, ন।পিত, স্ুবর্ণঝণিক ও অন্যান্য 
উচ্চ আসন থেকে তারম্বরে বলছেন-_ । নবশাখজাতি বহু পুর্ধ হইতে উড়িযা'র অভ্যন্তরে জমি- 

স্বার্থ হতে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ, সব জড়তা: জমা লইয়। পুরুযানুক্রমে বাণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও 

র্ বৈদ্বের সংখ) নিতান্ত মুষ্টিমেয় । যেসকল কারম্থ থা 
সন হি গত উন্নত শোভাতে ! | অন্যান্য জাতি উড়িস্তায় বলবাস করিতেছেন, তাহাদের 

বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর মোরে | গুরু ঝ পুরোহত তাহাদিগের সহিত আসেন নাই। 
তোমার কাজে। ক্রিয়াকম্মু উপলক্ষে তাহাদের বংশধরগণ আজিও সুদুর 

নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, যুক্ত কর সব | উড়িস্থাবাসী শিস্টের গৃহে পদার্পণ করিয়! থাকেন। 

তুচ্ছ শোচন, | পুর্বে উড়িব্যাক্ন সর্বপ্রকার খাদ)দ্রব্য অতিশম্ 
ধৌত. কর মম মুগ্ধ লোচন, তোমার উজ্জ্বল ৷ সুলভ ছিল। মাত্র কুড়ি বৎসর পূর্বেও কটকসহরে 

শুভ রোটন নবীন নিপল বিভাতে । টাক।য় কুড়ি সের চাউল ও ছুই সের বিশুদ্ধ গ্বত 

দধীচি এবং বিশু, সক্রেটিস এবং বুদ্ধ সকল । পাও থাইত। তাহার পুর্বে সর্বপ্রকার খাদ্য 

মহাজন আত্মবলিদান করে যে নবলীবন লাভ | এক্সপ হণ ছিল বে, এখন তাহ! স্বপ্ন বলি মনে 

করেছিলেন, তার প্রভাব আজ সব মানুষের জীবনে | হম্স। এইরূপে স্ুলভে জীবনবাত্রা-নির্ধাহু যে দেশে 

সে কাজ করছে। তারা সব ডাকছেন জনা] রহ ভোদির বার রিনিতা উহার 
এ ॥ ত 

জন্য কোনও অত্যাচার সখ্য করিতে হইত না। কটক 

দিগকে দ্বুপ্রতা ছেড়ে ভূমার মধ্যে গিয়ে গড়তে । | ও পুত্রী জেলার অধিকাংশ বাঙ্গালী বৈষ্বমতাবলম্বী । 
আমর! কি তা সাজ অনুভব করবনা? আমর! ূ মহাগ্রন্ুর আবির্ভাবের সহিত বঙ্গদেশের অগ্তরের অন্তর 
কি সামান্য লয়ে সন্তুষ্ট থাকব ? প্রাণ ত সামান্য | হইতে শ্রক্ষে তরে দিকে যে অপূর্ধব ভক্তির আোত বহহপ্না- 

চায় না, প্রাণ চয় অনস্ত প্রাণের সঙ্গে মিলে | ছিল, সেই স্রোতে ভাসিয়া সর্বপ্রথমে বাঙ্গলী ওপনিবে- 

যেতে । তাই আজ আমরা প্রার্থন। করি, যেন | শিক উড়িয্য।য় আসিয়াছিলেন। ইহা বঙ্গদেশের পক্ষে 

আমাদের দিব্য দৃষ্টি খু'ল যায়, যেন আর সামান্যের | গৌরবের [বিষয় । 
পশ্চাতে না দৌড়ই; সমস্ত মোহ মায়! কাটিয়ে বিহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে রেলওরে খুলিবার 

ঝাপ যেন দিই অনন্ত জীবনসমুড্রে | পর যে সকল বাঙ্গালী সেখানে ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়। 

পপ 7২ চিরস্থারীরূপে বসবান করিতেছেন তাহাদের ভাষা ও 



৬২,৮৮৮ উড়িষযায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ. ১২ 
আচার-বাধহারে কোনও বৈলক্ষণায দেখা যায় না) কারণ | দের নাহাজে মাল আমদানী ও রপ্টাণি করিয়। বিশেষ 

সর্ধধাই বঙ্গগেশের সহিত তাহাদের আদান-গ্রীদান | অর্থশালী হইয়ছিলেন। তাহার! যেরূপ দক্ষত! ও কর্ম, 
রহিগাছে। তাহাদের প্রা সকলেরই অথহ্। সচ্ছন। বড় | কুশলঠার সহিত বাবস। চালাইতেন তাঁহ। সমগ্র ভারত- 

বড় কর্েপলক্ষে তছানের পু বপুর্ধগন প্রথাসে গিয়- | বাদীর অন্থকরণীয় | ত/হ!দের দেশী অর্ণবপোত সমুদ্র 
ছিগেন এবং তাহাদের বংশধরগণ আজিও সন্ত» ও | বক্ষতেদ করিয়া মারার, লক্ষ! এবং পশ্চিম উপকূ.লর, 
গ্রতিপত্তির সছিত বিদেশে দীনবাপন করিতেছেন | | বনস্থানে যাইত । বিদেশে আমির তাঠাব। পরশ্রন, 

গ্রবামের মাটির সহিত মিপিয়। জমিজমা লইয়| তদ্দেশীয় ; সততা এবং অধাবনায়ের দ্ব।রা যে এরূপ বিশ্ৃত কারার 

দিগের মতই জীবনধতর| পির্বাহ করিবার সুখিধা ঝা) গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিবেন, ইহা ঠাহাপিগের 

অন্ুবিধ! তাহাদের ঘটে নাই। উতকলপ্রবাসী বাঙ্গালীর | কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে । ইংরাঞশাসনের প্র/রন্তেও, 
মধ্যে ছুই চারক্গন মাএ আগি৭ মথ| উঠু করিয়া আছেন, | বাপেশরের তাখুশিগণ তীহাদিগের, টাত্রিক খাস! 

কিন্ধ তাহদের মধ্যে মধিকাংশ "লোকই সাধানঈণ গৃহস্থের | সম্পৃদ বরা রাপিয়াছিপেন। দে সম বানেশ্বরে 

নার কায়ক্লেণে জীবনধাত্র। নির্বাহ করিয়া থ(কেন। ৃ পরিষ্কত লবণ প্রস্তঠ হইত এবং সেই লবণ রপ্ু!- 

রেলওয়ে খুলিবার পুর্মে বঙ্গদেপে॥ সহিত তাহািগের | শর অন্যতন পশ্যছিল। লিভারপুল লবণ অ:সক্ষ। 
সামার্জিক আদান-প্রদান ছিল না বলিলেও হয়। এব্প | এ লবণ কোনও ক্রুনে কম পরিষ্কত ছিল না । শৈন(লের 

অবস্থার মূল সম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়,ও তাহার! নিগেদের ূ সহিত পমুদ্দের অপ আব & দিয়! লবণ প্রহঠ হইত। 'অ5 

আ/চার-ব্যখহার রাঁতি-নীতি যে এখনও বয় রাখিতে. | সহঙ্গ উপায়ে এইরূপ লবণ প্রস্তুত করিবার নুর 
পরিয়ছেন তাাহ আশ্চর্ষে/র বিষয়। তাহাদের ভাষ। | প্রণালী অন্য কোনও প্রবেশে প্রচলিত ছিল কি ন| 

ও রীতিনীতি সামান্য পারবর্জিত হলেও তাহার সহিত | সন্দেচ। আগক্চাণ অবাধ ঝাবিগ্যের ফণে ভিডি 

এদেশীয় সামাজিক রীিনীতির কোনও সাদৃশ্য নাই । | লবণ এদেশে যথেষ্ট আপিতেছে। কিন্তু সেলময় পরি- 
ভাষ। হিসাবে প্রায় মকপেহ খাঙ্গালাভ'যা) তবে দুই-এক । ফ্কঁত লবণের চাহিদা যথেষ্ট ছিল এবং বাঁলেখরের নিকট 2. 

স্থানে নাপিত, হিপি ও সুব্ণবণিক প্রসৃতি কতকগুলি | সমুদ্রোপকূলে যে লবণ প্রস্থ ত হইত তাহ! অন্যানা স্থানে 
বাঙ্গালী উখনিবেশিক মাতৃভাষ। তুপিয়। গিয়াছে । | উচ্চদূল্যে বির হইত। এই লবনের কারবরে বালেখরের 
উড়িষ্যায় যে সকণ বাঙ্স।লী বণবাস করিঠেছেণ, তাহাদের | তালি ব্যবসায়ীগণ বিশেষ লাভবান হুইয়াছিলেন। 

স্তিত বঙ্গঝপিগন ক্রমশঃ [ববাহগত্রে অ।বন্ধ হহলে পর ূ বশমান সদরে সমুদ্র জল মারিগা এইনপ পবণ প্রস্থ 
রীতিনী[ির যে সামান) ট৫লক্ষণ্য ঘ্গাছে তাখাও লোপ | করিলে লাশবান হইবার কিরূপ সম্ত্রাবনা, কিছুদ্নি পু: 
পাইয়া যাইবে। পুরিবদ ও পাশ্চনণগ্রের মধ; নাঁঠি- | সে ব্ষয়ের অন্পন্ধ।ন করিয়/ছিপাম। পুর্ব প্রণালী 

নীত ব। ৬াধাগত যে পার্থক্য আছে, তাহার অঙ্গগাত্তে ূ অবলম্বন করিয়। এখণও পরক্কৃত লবণ গ্রপ্তত করা যাইতে 

পাশ্চদবলের পাহঙ ডাউব্যখালা খা্গ।ণা।ধগের আত | পারে। কিন্ধ ঠাহাতে যেন অর্থব্যণ হইবে তাহার 
সামান্য পার্থক্য পেথ যায় । হিসাব করিলে ক্ষতি ভিন্ন লাত হইবার সম্ভ।বণ|। নাহ। 

ঝলেখ্বর সহরে অনেক তাখ্ছুল বাস করেন । বাণেশগ | লে সময়ে সমুদ্রের বিস্তীর্ঘ বেগাভুি অবতরণ বেশাগগ- 
তাঘুণি জাতির প্রধান কেন্ত্র। তাহাগা সকগেই বাঙ্গাপা- ৷ তীয় উদ্ভিদে সমাচ্ছপ্গ গাকিত। কাষ্টের পরিবর্তে বেন।র 

ভাষী এবং ক্রিয়াকর্দ আচারব্যবহারে তাহাদিগের সহিত ূ আল দিয় লবণ গ্রস্ত হইত বলিয়। সন্তা দরে লবণ বিক্র? 

বঙ্গদেশীয় তা্ুণদিগের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। | করা যাইতে পারিত। এখন সমুদ্রের কূলে এরূপ উত্ভ( 

তাহাদের পৃব্বপুর্রধগণ ব্যবগা ব্যপদেশে এদেশে আলিয়া | আর বন্মায় না। আবহাওগার পরিবতন, বাপিপ।:তর 
ছিগেন । তাহাদিগের আদিম বাস বদ্ধমাণ জ্েণায় ছিল। স্ব্নত| বা অন্য কোনও প্রান্কতিক কারণে এপ হইয়! 

মোগলখাননকালে তীহাপিগের পুর্বপুরূন বাণেশ্বর থাকিবে। বাণেশ্বহের তান্ু শগণ ধত দিশ ব্যাসাব/ণিক্যে 

আ(সয়াছিলেন। আকাল বঙ্গদেশে ব্যবদাবাণিঞ্যের : মনোনিবেশ করিয়/ছিলেন, তত দিন জমিদার। ক্রয় করেন 

যেরূপ অবনতি হইয়।ছে তাহ! দেখিলে বঙ্গবানিগণ কোনও | নাই। পরে ব্যবপায়ে অবনতির মহিত তাহার। সঞ্চিঠ 

দিন ব্যবসাবাপিঞ্োর প্রতি আহ্বাধান ছিপেন বলিয়। মলে । অর্থে জমিদ|রী ক্রয় কগিয়! গ্রার সকলেই ছোটখড় জি- 

হয় না। সর্ব্গ্রথষে দুইটি তানি পাঁরবার বালেখরে ৰ দার হহনছেন। রাগ প্যামানন্দ দেও তাহার পুর 

আদিগিলেন। তাহাদিগের বংশধরগণ প্রায় সহরটর | মহারাজা! বৈকুনাথ দে বাহাছুর খালেশ্বরের তাঙ্ধুলিসমা- 
অধিকাংশ দখল করিয়া বসিয়ছেন। বাণেশবর সে সনয়ে | গ্গের অগ্রগণ্য ও নেগান্বন্ীপ ছিণেন। ঝালেম্বরের তাগুলি- 

একটি গ্রধ'ন বন্দ ছিল | তাদুলিগণ তাহাদের নিপে- | লদাগ্ের পুর্বশ্টী আর নাই, তবে এখনও তাদু!লগণ 
১৩ 
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উি্যাবানী বাঙগালীগণ বাঙ্গালী হারের প্রজান্বন্ধশ 

শ্রেপ্ঠ। বপবাদ করিয়াও তাহাদগের অভাব-অভিযোগের কন! 

একট কারস্বপরিবার . মোগলদিগের রাছত্বককালে | জমিদার সমীপে স্থবিধামত জানাইতে পারেন ন1। 

এদেশে জসিম বালেখর জেলায় বসবাস করেন৷ বালির ৷ বঙ্গেগ বড় বড় জাবিদারগণ যদি উড়িধ্যাপ্রবাপী বাঙগগ।- 

সন্গিকটন্থ উত্তরপাড়া নামকস্থ'মনে তাহাদিগের আদি- | লীর হ্ুথ-ছঃখের কথা জানিঙ্গা তাহ।!দের পিকে লহাজ- 

বাস ছিল। তাহাপিগের পূর্পুক্কষ মোগললরকারে । তুর দৃ্ি দান করিতেন, তাহ! হইলেও তীহাদের 

বাধেশ্বর সহয়ের প্রবাদী ঘাঙ্গাপীদিগের ধথ্যে সর 

চাকল্!-কানগগে|ইর কার্ধখয করিত্েন। শে সময়ে তাহার! | অনেক উপকার হইত। অস্থায়ী বন্দেবস্তের প্রজাবে 

পুত্র-পৌজাদিক্রষে চাকলা-কানগঙ্গ।ইর পদ উত্তরাধিকার-  রাঙ্গস্ব যেরূপ বদ্ধিত হইতেছে, তাহাতে উড়িষ্যার জমি- 

হনে ভোগ করিতেন। বর্তণান কাণের ভেণার কলে- 

কার অপেক্ষা চাকলা-কানগোইগণ অধিক ক্ষমতাশালী- 

ছিলেন। তীহার1 দও্যুণ্ডের কর্তা ছিলেন । তাঙাদিগের 

অনুজায় বাধ! প্রদান করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। 

মোগলগণ তাহাদিগকে “রায়মন্তাশয়, 

ছিলেন। 

উপাধি দিরা- 

মোগলশ।সনের অবগানে মারহাট্রা ও ইংরাজ- । 

দারী ক্রয় কর! অনেকস্থলে বিড়ম্বন। মাত্র হইবে। একধপ 

অবস্থার ভবিষাতে বাঙ্গালী অমিনারের সংখ্যা জ্রগেই 

কমিয়া যাইবে । বড় বড় জমিদারী ক্রমশঃ ক্ষুত্র ক্ষু্র 

ংশে বিভক্ত হইয়। আবার এংদ্দেশবাসীর হস্তেই 

ফিরিয়া যাইতেছে । উড়িষাপ্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থ] 

সচ্ছপ নছে। তাহাদের মধ্য এমন খুব কমলোকই 

দিগের আমলেও এই পরিবারের ষথেই প্রতিপত্তি দ্বিল | আছেন বাহার! বঙ্গবাসী জমিনারদিশগের সম্পন্ত ক্র 

এবং কানঙ্গেই ব রাঙ্জস্বগ্রণীতার পদ তাহাদের মধ্যেই | কিতে পারেন। 

প্িবন্ধ ছিল। ইংরাজরাদত্বে ক'নঙ্গাইর পদ উঠিন! 

যাইবার পর তাহার] জমিদার বলিয়। গণ্য হঃতেছেন। 

সে সময়ের সামাপ্রিক রীতি জন্লারে তাহারা কন্টাগপের | 

এরূপ অবস্থার বাঙ্গ।লীদিগের প্রতি- 

পত্তি ক্রমশং লোপ পাইছে বসিবাছে। 

বার্ধযু$ জাতিয় পক্ষে গ্রসারণের স্থান আবশ্যক । 

পুরে বঙ্গ বিহার উড়িবা। ও ছোটনাগপুর বাংলার ছোট- 

বিবাহ দিয়! জাম।ত/কে গৃহে রাবিতেন এবং কুলীন ূ লাটের অধানে ছিল । বাঙ্গালার কৃতবিদ্য ছাব্রণ চাকরী 

জামাতাদিগকে ধ:থই জমিঙ্ম| পিয়। আহাদিগের বাসস্থান 

নির্দেশ করি! দিতেন । বালেশ্বর ৫গলায় অনেক ঝুলীন 
কায এইরপে বিবাহনুতর আবদ্ধ হইর। এদেশে 

আফিয়াছিলেন। ঠাহাদিগের বংশধরগণথ আজি৪ এই 

জেলার বাম করিতেছেন। 

ইংবাজশ।লনের প্রারন্ডে বাজন্থ বাঁকীর নিলাম কপি, 

কাতার «বোর্ড অব্ রেভিনিউ,এ হইত এবং নিলামী 
ইত্ত/হার ইংরাজী ও বাগালা ভাষার প্রকাশিত হইত। 

উড়িষ্য/র স্বমিদ/রগণ সে সময়ে শুর্ধযান্ত আইনের মর্ধ 

জবিশেষ অবগত ছিলেন ন। 8 আনেক স্থলে রাজস্ব বাকী 

পড়িযাছে কি নাতীাহার। আনিততও পারিতেন না। 

এই কারণেই বড় বড় জমিদারী বিক্রুর হুইর! ষাইতে 

লাগিল এবং কলিকাতার ধনিগণ উড়িব্যার ঝড় বড় 

তালুক খরিদ করিতে লাগিজেন। পরে রাজস্ব আইন 
সংশোধিত হয় এবং কলিকাতায় নিলাম ইস্তাহার জারীর 

কুপ্রথ রহিত হয় | এই বিপদৃশ রাজদ্ব আইনের অধিধেয় 

পাইয়া এই সমস্ত স্থানে ঘুরি বেড়াইতেন । অস্বাস্থ্যকর, 

মেপেরিয়ারিই্ গেলালযূহে তাঙাদিগকে পর্য/ায়ক্রমে 
বদলি হইতে হুটতনা। ছোটনাগপুররের খনিসমূহের 

পরিচালনায়ও অনেক বাপাপী নিবুক্ত হইত্বেন। বাংলা 

দেশের সহিত ছোটনাগপুর একশাসনাধীন ছিল বপিয়াই 

অনেক বাছজালী ধনী ছেটনাগপুরের কল্ধল! এবং 

লৌহের খনির মালিক হুইয়াছিলেন । বঙ্গভঙ্গের সময়েও 

পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংপ্রসারণ স্থানের অভাব ছিল না। 

ব্গভগ রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আসাম বিস্বার ও 

ছেটনাগপুর বঙ্গদেশে হইতে বিচ্ছিষ্ন হইল এবং বঙ্গ- 

দেশের বাহিরে বাঙ্গালীর আর স্থান রহিল না। বিহ।র ও 

উড়িধ্যা প্রদেশে যে সকল বাঙ্গালী চিরস্থ!রীরূপে বাস 
1 করিতেছেন তাহাদের পক্ষে সরকারী চাকরী পাওয়াও 

দূর্ঘট হইয়াছে । উড়িয্যা ও বিহার প্রদেশের অধি- 
বাসিগণ বাঙ্গালীর প্রাধান্য মালিয়। লইতে ইচ্ছুক নফেন। 

বর্ধমান সভাতার আলোক ক্রমে ক্রমে সর্বরই বিকার্ণ 

প্রয়োগে উড়িষ্যার অধিকাংশ জমিদারী বঙ্গবাধীর হস্তে | হইতেছে। শিক্ষার প্রচারের সিত বিছার-উড়িধ্যা 
চলিক্! গিয়াছ্ছে। ছুংখের বিষয়, তাহার! সকলেই প্রবাসী । প্রদেশের অধিবাপীগণ লরকারের নিকট হইতে তীহা, 

সাধাদ্ছগের মধ্যে আত অলষংখাক জমিদারই তাহাদের | দ্িগের পাওনা গণ্ড। বুবিয়। লইভে শিখিন্াছেন । এত: 

প্রজার প্রক্কত অবস্থা অবগভ জাচ্ছেন। নায়েব 

০ঠোমস্ত! গুভৃতির দ্বারা তাহারা জমি্লারী চালাইয়া 
কাল তাহার। বাঙ্জালীদিগের প্রাধানা মানিয়। লইয়া- 

ছিলেন। এখন বাঙ্গালীবিদ্বে তাহাদের অন্তরে জাগ্রত 

প্াকেন এবং প্রজার সুখ-ছঃখ বা উড়িষ্যাবাশী বাঙ্গাীর | হুইয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রবাদী বাঙ্গালীদিগের পক্ষে 

কথা তাহারা কিছুই জানেন ন!। এরূপ অবস্থায় | যরকারী চাকরী পাওয়া সুকঠিন। ও্ফালতী ব্যপ্দেশে 



ভাত, ৯৮৪৮ 

অনেক ব্গলী বিধার-উড়িা 0৫ অ.শি:হন। এখন 

দিন দিন এদেশীর উকীল'্গের সংখ্যা! বাডিতেছে 
সুতরাং সাধারণ-রকমের বাঙ্গালী উকীলের এদেশে আর 

স্বানন।ই বলিলেও হয় । এক্সপ অবস্থায় প্রবাসী বাঙ্গ- 

লীর ইতিকর্তব্য কি তাহ। নির্ধারণ করা স্ুকঠিন। 

মাড়োনারীগণ সুদূর রাজপুতানা হইতে আসিরা ব্যবস1- 

বাণজ্য করিক্া! উড়িষ্যা হইছে অপরিসীম অর্থ লয়! 

যঃইহেছেন। প্রবধ।সী বাঙগ!লীগণ চাকরী বা ওকালতীর 

মোহ ছাড়িয়। ব্যবসা-বাপিঞ্2ে মনোনিবেশ করিলে 

তাহাদের হুর্দশার অবদান হইবে। বঙ্গের ভিতরে এবং 

বলের বাহিত সমগ্র বাঙ্গশী জাতির পক্ষে একই 
সমপার মীমাংসা! করিতে হইবে । জীবনলংগ্র/মে পশ্চাৎ- 
পদ না হইরা বিক্রম ও শৌর্ষোর সহিত কর্থে প্রবৃত্ত 

হ্টতে হইবে । গতানুগতিকের পন্থ! ছাড়িয়। মস্তিষ্ক 

চালন! দ্বারা অর্থাগমের নূতন নুতন উপায় উদ্ভাবন 

করিতে হুইবে। মাড়োর়ারীর পদাক্ক অনুসরণ করিয়া 

আজ্মনির্ভর, শ্বাবলম্বন ও সবঘবন্ধ হইবার শক্তি সঞ্চয় 

করিতে হইবে । তাছ। হইলে প্রবালী ব।গালীর ছুঃখ ও 

দৈনা-__ছুর্দশা ও হুর্গতির তিরোধান হইবে। সুযুষ্টির 
মোহ ছাড়িয়া কর্মশক্িকে সবল ও চঞ্চল করিতে 

হইবে। প্রতিকার ক্ষণপ্রভালোকে আমাদের আসস্থ। 

গ্থখাপন মা করিয়। অধ্যবসায় ও আর্ত পরঅমকে বরণ 

করিয়া লইতে হইবে। মুষ্ইিত্য় প্রবাসীবাঙ্গালী সঙ্গ বদ্ধ 

হইলে এখনও অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সহানুভূতি 
উদারত! দয়! প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গুণনিচয় ধাহাতে সম|জে 
পরিস্কু২ই হইতে পারে তাহার দিকে সকলকেই লক্ষ্য 

রাখিতে হইবে । স্থার্থপরতার সংকীর্ণ গণ্তীতে থাকিয়। 

ভু'গাভ করিলে কোনও সমাজের কল্যাণ-সাধন হইতে 

পারে না। বর্তগান বিরুষ পারিপার্থিক ঘটনাবলীর 
সহিত লাহঞদ্য করিয়। চণিতে না পারিলে প্রবাসী বাঙ্গা- 

লীর উদ্ধারের উপাক্ধ নাই । জীবনদংগ্রামে পরাস্ত হই! 

ক্রমশঃ পশ্চাংপধ হওয়! অপেক্ষ। সর্বস্বপণ করির! জাতি ও 

লমাজের কল্যাণলাধন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা 

গৌরবের বিষয় | “মন্ত্রের সাধন রা! শরীরপত্বন” এই মহা 
বাকাকে আমাদের জীবনসর্বন্থ করিতে হইবে। 

সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যে নবগঠনের বুগ আপিয়াছে। 
পুরাশনকে বিসর্জন দির] নৃহনকে গড়িয়া! তুলিতে হইবে। 

অক্রস্তকর্মা নবধুগের পুরোছিত আ'বশ)ক। প্রবাসী 

বাঙ্গালীগণ বদি চরিজ্রবলঃ প্রতিভা ও সততার দ্বার! সেই 

স্থান স্ধিকার করিতে পারেন, তাহ। হইলে সাহা দিগের 

জীবন সার্থক হইবে এবং উড়িষ্যায় বাঙ্গালীপ্দিগের প্রভাবও 
অস্কুর রহিরে । ক্াশার রিয়য়, ত্যগণয় রায় রাধানাথ রা 
বাহাদুর উৎকলসাহিতো নবভাব ও নবপ্রেরণা ঘন 

শশী পিপি পপ» পাকি ৫ 

করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জান করিয়াছেন। বজ-সাহিত্যে 
মাইকেল মধুন্থদনের যে স্থান, উৎকণ-সাহিতো রাধান।খ 
রার়েরও সেই স্থান। উত্যয়েই নবধুগের পুযোহিত। 

উভয়েই নবধুগের পদ্য ও কাব্যের গ্রতিষ্ঠাতা। রাধানাৰ 

রাষ্ষের স্বৃতি উৎকণবালীর কৃতজ্ঞ হায়ে চিরচালই সমাদৃত 

হইবে । একজন প্রাপী বাগালী উৎকলসাছিততোয 
প্রাপদান করিক/ছেন। নবভাবে ভাবিত হুইয়। নব 

উদ্ম'দনায় প্রবালী বাঙ্গালীগণ তাহার পদাক্ক অন্রলরণ 

করুন। উতকলবাসীর ম্ুখ-হঃখে তাহাদিগের হৃদয় 

স্পন্দিত হউক । তাহাদিগের দ্ঃখটৈন্য দূর করিতে 
তাহার] দৃঢ়সংকল হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হউন। তাহাদের 

স্বার্থত্যাগে বাঙ্গালীর নাম গৌরবন্বিত হুইবে। 

গান। 
(ঞপঞ্চ।নন রায় ) 

দেশ-_একতালা । 

(আমার ) বেদন-ভর! আখির কোণে 

অশ্রঃ বন্দিই বরে। 
(তখন) তুমিই এসে মুছিয়ে দেবে 

তোমার আপন কয়ে ॥ 

আসবে পথে শতেক বাধা--কাপবে হিরা গুরু, 

তাই বলে কিধাত্রা আমার আজ হবে না সুরু? 
পথের সাথী হারিরে বাবে, হয়তে। আমায় কাদতে হবে 

ভরস! দিতে কেউ না রবে, বিজন বনের ধারে-- 

(তখন) তুমিট আমার সঙ্গে যাবে সুগম সুপথ ধরে॥ 

ক্লাপ্তি এসে অলসবেশে হরবে আমার যন, 

হতে! ভীতি করবে আমায় পথেই অচেতন। 
তাই বঙ্েকি অসাড় প্রাণে রইব বসে আপন মনে? 

পার্ব ন। তা-- ছুটবে আমি আকুজ। আবেগ ্বে-__ 

দেখবে। তুমি দাও কি না দাও আসতে তোমার ঘরে ॥ 

এমিয়েলের জার্নাল । 
(জীহিমাংশপ্র াশ রায় কর্তৃক অনুরিত ) 

কোন অতলম্পর্শ গহরর মন্তিক্ষ প্রদেশে ঘৃর্ণনের স্থষ্টি 

করিয়া আমাদিগকে য়েনধপ তদভ্যান্তরাতিযুখে আকর্ষণ 
করে, তদ্রপ প্রত্যেক 'আঅহিতকর পিপুর রাই আমর। 

তৎপ্রতি সবলে আকৃষ্ট হইয়। থাকি । চিন্তের ছুর্ব্বলতাই্ 

মন্তিক্ষের হুর্বিলতার কারণ? এবং রুদ্র রিপুগহবর ইহার 

স্বাভাবিক *ীণত!1 সত্বেও পরম আশ্রঃস্থলরূপে আমাদি- 

গ্বক্ষে ততপ্রতি প্রনুন্ধ করে। মন্থুয্যের কি ভর়গ্ষর বিপদ. 
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সন্কুল অবস্থাই লা--কেন না, আম।দিগের হাদয়মধ্যেই 

এই অনতিক্রমণীয় গহব$ বিদ)মান। এই সরগ্রাপী 

হই--শিশুন্লগচপলত! ও নবীন! আম।র চিত্তে উদয় 
হয়। ব.সের গুরুতার, কর্ধরক্ষেতের বিধি-ব্াবস্থা, জীব- 

গহবর আথাদিগের সুগশীব প্রদেশে বিরাঞ্জিত রহিয়া | নের ক্লেশকর এ পরিঠাসযোগা সতর্কত দূরে পরিহার- 
নারকীয় বিষধর সর্পের ন্যায় স্থুবিপুল করাল মুখ ব্যাদান- | পূর্বক শামি পরমানন্দের পূর্ণ জোরার শোতে বম্প প্রবান 
পুন্বক 'আমাদিগকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে । করি; এবং ভবিষ ৎ চিন্ত'রহিত হইয়া উপস্থিত অ।সোদ- 

| 

আমদিগের 'আাস্মশক্তির শ্বাখীনত! এই গহ্বরের উপরি- | ক্রীড়ায় মন্ত হই। চিন্/শুন্য লঘুচিন্তত'র মধ্যে আমার 
তাগে ভাসমান থাকান্ন এই করাল গহ্বপন উহাকে গ্রাস | দৈনিক শৃঙ্খপাবন্ধ অভ্যত্ত কণ্মাবলী আমি এরূপ আশ্চর্ব) 
করিয়। অঠতলতলে দইরা বাইবার জন্য সর্বক্ষণ সচষ্ট | ভাবে বিস্বত হই যে, আমি যে একজন নগরের কন্মা 
রূছয়াছে। বিবেক ন'মক আমাদের কেন্ত্রীৃনচ আস্ত- | অথন! অধ্যাপক অথব1! পগ্ডত এ সমস্ত কিছুই অহভব রিক শক্িণিচয়ের সম্ষ্টিই আামদিগের একমাত্র রক্ষা- | করিতে পারি না-_দ্দামার অঠীভত আমার নিকট স্বপ্র 
ববচ। এই বিবেকের অগ্নিশিখ। ক্ষুদ্র হইলেও অনি- ! বপিরা প্রতীত হন্ন॥ এ যেন বিশ্বৃতি-সাগরে সবগাহন । 
ব/পা; ইছ।রই €ক্যাতি কর্তা, ইহারই উত্তাপ প্রেম। যখন আমি প্রত্যক্ষ করিযে কত অনারসে আনি 
এই ক্ষুপ্র সগ্রিশিখাই আনাদর লীবনের ধরব নকত্র। | আমার অতীত জীবন বিশ্ব হইয়! সদাজাত নির্্মলচিত্ত 
ক্ষুব্ধ উত্তাপ সমুদ্রতরঙ্গে আন্দেলিত জীবনতরণীন | শিশুর অবস্থায় উপনীহ হই, তখন মনে হয় যে মতি 
হাই একমাত্র কর্ণধ!র। সংসারসমু-দ্রর মহ প্লাবন শক্তি ও | সামান্য অস্স্থত। আমার ্ষণতঙ্কুর স্থৃতিখক্িকে বিন 
অঙ্ঞানাদ্ধকার যত কলুষ বুভ্তীর-হছাঙ্গর-মকরাপি জল- | করিয়া আমার অতীত সম্ভার বিলাপ করিতে পারে। 
জন্তর এবং বাঞ্চ-ঝটিক! প্রস্তুতির আক্রমণ হইতে রক্ষা; জীবন এমনই আমার নিকট স্বপ্রহূগ্য প্রতীঠ হয় যে, 
করিতে ই বিবেক-বহনুশিখাই কেবল মাত্র সক্ষম। ূ আমি যুমূর্য, বক্তিণ অবস্থা আপনাকে অতি সহজেই 
পঁবত্র কারুণিক পরম পিতা ধিনি, তাহারই উপর যে সপন করিতে পারি, যে মুধুষু ব্যক্তির নেত্রসন্মুখে দৃশ/ম।ন 
অটল বিশ্বাল, সেই বিশ্বাসই স্বীয় নিফলক্ক শুভ্র জো1তি- | গত এবং বস্বানচয়েপ খিপন্বদ ধীরে ধীরে নাস্তিতে 
5শ্ম। সেই জ্োোঠি হটঙ্ডেই এই বিবেক।মি গ্রজ্ৰবপিত। | লোপ পার। তরল পদাের শ]ায়। বাম্পের লয়, মেঘেন 

ভয়-চকিত আদম জাতিসমূহের মধ্যে যে প্রগাঢ় ও | ন্যা আমি ক্হিশ্নরূপী _আমি কেবলই রূপ হইতে 
তাঁতিপুর্ণ কর্ত্ব বর্তমান তাহ! কত গভীর ভাবেই না | রূপাস্তরে অতি সংজেই গমনাগমন করিয়। থাকি । সমুদ্র- 
আমার চিত্ত:ক অধীর করে। সেই আদিম সম্ত্রাররাশি হই- ! রঙ্গের উত্থান-পতনের ন্যায় জামার চিত্ত মধ্যে কত কি 
তেই জগতের বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্ষ্টিওত্ব ও দেব- ভাবলহরীর উদয় ও বিলীন হয়। যখন আমি বপি 
শাস্ত্রের উদ্ভব। আমি আমার দ্ন্দহীন চিত্তে পূর্ণরূপে অন্ুতব। কেবলই বূপাত্তর়ি 5 হইতেডি, সেই রূপান্তর আমার জীব, 
করিতেছি যে, বিভিন্ন ধর্শইতিহাস এক অপরিবর্তনীর ; নের যাহা কিছু উপরিভাগে রহিগাছে তাহ|রই রূপান্তর-_. 
ভূম! চিন্তারই নিদর্শন_-ব্রহ্চাণ্ডের মূলে বিশ্ব শতি-বিষয় ক িতরের অন্য আমির নহে । কারণ আমি অনুভব কর 
চিন্তা । আমার অন্তরের গভীরতম অনুভূতির মধ্যে সকল আমার আত্মার যাহা বিছু--আমার গভীরতম ৫ প্রম, 

সরিতত্বের মহা অনৈকোর মধ এক অত্যাশ্চর্যা বিরাট | আমার অনন্ত উন্নতির আশা, এ সমুদায় কোন রূপের 
কয বর্তমান। সর্বলোকে সর্ব চালে সর্বস্থানে প্রত্যেক । ঘুরীপাকের মধ্যে গিয়। বিপর্যাস্ত হই গড়ে না। সীমাবদ্ধ 
স্থষ্র পদার্থ যে মহান উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে, অনম্ পদার্থ ই কেবল মরণশীণ এবং তাহারাই রূপাস্তরিত হয়। 
সঙ্গীতের স্ুঃসংযোগে যে বচ্যতান সঙ্গীত রচনা! করে, | মৃত্যুশধ্যায় মানবমাত্রই ইহা অন্তরের অন্তরে অনুন্তব 
'আমি এই নিখিলব্যাপী অনৈক্যের মধা নিম! সেই ; করিয়। থাকেন । আমি সারা ভীবন ধরির। ইহা অনুভব 
একাঠানই শ্রবণ করি। পাতাল-হলের নরকপুরীর | করিয়া আসিতেছি; এবং এই নিরবচ্ছিন্ন অন্থহতঠিতেই 
অন্ধক্কারের বিভিন্ন সুরগুলিকে অতিক্রম করিয়া আমি | অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গ আমার পার্থকা। পপ্রম ব্যতীত, 
যেন উদ্ধে শুভ্র জ্যোতিলেকে আরোহণ করিতেছি । ; চিন্ত। ব্যহীত, স্বাধীনতা ব্যতীত প্রান অন্য সমস্ত বস্তু 
ভীষণ নরক উতীর্ণ হইয়। স্বর্ণপ্রাপ্তিতেই আমার গতির ৃ সহন্ধেই আমি উদ্বালীনট এবং যে সমুদায় পদার্থ অধি- 
পরিসমপ্রি। প্রেতপোক, মর্তযলোক, স্বর্গলোক--এই | কংশ লোকের মনকে সবলে আকুই করে, অ।মাঠু চি.ত্ত ত্িগোকই আমাদের অত্যন্তরে । মনথষ্যই সেই প্রকাণ্ড | তাহার! কেখমাঅ কৌতুহণের উদ্দেক করে। ইঞার : বিরোকবানীপিভারররর। তাৎপর্য কি ?- ইহা কি আমার নিনিগুতা বা আসক্তি- 

হীনত| ব! হূর্বগত! ব! প্রাজ্জত। ? 
| জিনেভ।--২৩শে মে, ১৮৫৫। | : জিনেভা-- জুলাই, ১৮৬৪ । 
জ্যাল্পস্ পর্বতে উপস্থিত হইলে আমি শিলুবব প্রা - | 

সাপটি 

শিপ 
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অবতীর্ণ নি রাারলিনাডিানানিাটারিসি | এই মুহুর্ত হইতেই সকল সংবাদপত্রের 

সম্পাদকগণ শ্বীয় পাঠকদিগকে এঈ বিপদের বিষয়ে 
বিশেষরাপে সাবধান করিয়! দিন, ইহার ভীষণ পরিণ।ন 
বুঝাইয় দিন। গ্রাহকহানির ভয়ে অথবা মুষ্মেয় ০পোকে র 

অপ্রিয় হইবার ভয়ে দেশের সর্বনাশকে প্রশ্রনন দিলে, থে 

অন্মকূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী তাহার প্রতি কৃতস্রতাই 

প্রকাশ পাইবে। 

সর্ববনাশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। 
( শ্ীক্ষেমেন্ত্রনাথ ঠঝুর বি, এস্-সি ) 

১1 দেশের হাওয়া। 

আমরা দেখি! আনন্দিত হইলাম যে গত বৈশাখ ও 

জো্ঠ মাসে প্রকাশিত প্রঙ্গালয় ও দেশোন্গতি*-শীর্ষক 

প্রবন্ধে আমর বঙ্গীয়সমাজের আসন্ন সর্বনাশের সোপান 

বৃত্যের বিক্কদ্ধে দেশের চিন্তাশীল মনীবিগণের ও 

ংলার খুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যে চেষ্টা 

করিয়াছি তাহা বার্থ হয়নাই । সঙ্জীবনী তে। ইহার 

গ্রতিরোধের জনা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন । সম্প্রতি “্রঙগালয় ও দেশোক্সতি” প্রবন্ধে আমরা রঙ্গালয় যে দেশের 

তত্বকৌমুদীর দুপ্রবীণ সম্পাদক মহ্থাশয়ও এই বিপ- অন্নসমস্যার সমাধান করে সে দিকট। লক্ষ্য করি নাই । 

ূ হ। রঙ্গালয় ও অন্নসমপা।। 

দের গুরুত্ব বুবিয়া উক্ত প্রবন্ধটাী উদ্ধীত করিয়া কিছ প্রকৃতপক্ষে আমর। বিশ্বাস করি নাষে রঙ্গালয় 

অনেকে আমাদের নিকট অনুযোগ করিয়ছেন যে 

আমাদিগকে উৎসাহিত করায় আমার্দের কর্তবাভার দেশের অন্নলমস্যার কিঞ্চিন্সাত্রও সমাধান করে এবং সেই 

অনেকট। লথু হুয়া! পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। ঢাক জন্যই আমর! এ বিষয়ে নীরব ছিলার্ম। 

হইতে প্রকাশিত ঢাঁকাপ্রকাশের ম্থুযোগা সম্পাদক রঙ্গালয় কি সতাই দেশের অন্সমস্যার সমাধান করে, 

মহাশয়ও সম্প্রতি ধর্ঘের আবরণে অনুষ্ঠিত এইরূপ | না, ধঁ সমদ্যা আরও বৃদ্ধি করে? হহ সত্ত্য যে, রঙ্গা- 

বৃত্য-মায়োজনের স্থৃতীব্র গ্রতিবাঁদ করিয়া সমগ্র দেশ" | য়ে ফলে ছুইচারজনের--.যথ! অধিকারী, গ্রস্থকর্া, 

হিটৈষী ব্যক্তির ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বরিশালের অভিনেতৃতধর্প প্রভৃতির--মল্গনমদ্যার কিঞিং সমাধান হয়; 

পটুরাখাজিতে স্বানীয় শিক্ষিত ব্যক্রিগণের ও ছারবন্দের' | কিন্ত ইহাও কি ঠিক নহে যে, সেই সঙ্গেই আবও 

বিশেষ আপত্তির ফলে ধর্মের ছগ্মবেশে বৃতা-আায়োজনের | সহ সং দেশবাসীর--যাঁহার! দর্শকরূপে উপস্থিত থাকে 

চেষ্ট৷ বিফল হয়। ইহদের সংসাহস বিশেষরপে প্রশংস- | তাহাদের অন্সসমস্যা! বৃদ্ধিই পান? বাংলা রঙগ।লয়ের 

নীর়। আশ। করি অন্যান্য স্থনের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদারও | দর্শকগণের সাংসারিক অবস্থার অন্গসন্ধান করিলে অধি- 

ইহাদের সতপ্রতেষ্টার অনুকরণ করিবেন । কাশ স্থলেই কি দেখা যায় ন। ঘে, তাহারা হুগ পঁচিশ 

এই সকল দেখিয়! স্পটই বোঝ। যায় যে, দেশের টাকার কেরাণী বাবু অথবা অধ্য়লাথী ছা? সেই 

হাওয়। কোন্ দিকে বহিতেছে। স্পট বোঝ! যায় বে, | ছাত্রের পিত। হয় তো প্রাণপণ করিয়া পুত্রের ব্যয় নির্বাহ 

কতকগুলি তথাকথিত নেগা ছুরতির পক্ষিল পথ নৃত্যা- | করিতেছেন-_এপিকে কিন্ত পুররত্ হয় তো নিয়মিত 

দিকে উর্মির পথ বপিঝ। সহশ্র টীংকার করিলেও | রঙ্গালয় পমনাদির দ্বার পিত।ব কষ্টোপার্ছি 5 সেই অথেব 

বাংলাদেশ তাহা স্বীকার করে না। এই মুষ্টিমেয় | সন্ধ্যায় করিতেছে! বদি সহ দেশবাসীর হাহাক।ৰ! 

নেতৃগণের কলকোলাহলে সুনীতির স্ুগন্ভীর স্বর কিয়ং- ) সবেও ছহ চারি, জনের ধনবৃদ্ধিকেই দেশের অন্নঘমসাব 

কালের জন্য ডুবিয়া যাইলেও তাহা থামিয়া যায় নাই । | সমাধান বলা যাস তাহা হইলে অৰশাযই মানিতে হইবে য়ে 

এবং আমরা বেশ অন্ুভক করিতেছি যে ছুর্ণতির | রঙ্গীলগ্ব অগ্সমস্যার সমাধান করে। ধনর্কন্ধই বা হয় 

কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া! পুনরাগ সেই স্বর উচ্চ হইতে; কি প্রকারে? রঙ্গালয়ের হার! বাহির হইতে কোন 

উচ্চগ্রামে উঠিতেছে। যে সকল সম্পানক ও যুবকবুণ্ৰ ঃ ঘরে আসিতেছে না; দেশবাপীর একজনের 

এখনও দেশের এই স্বুনঙ্গল ধ্বনিতে যোগ দান করন টাকা অপর জনে প্রকারান্তরে লুঠন করিয়া! লইতেছে 

নাই, তাহাদিগকে আমাদের সাঙজগনয় অনুরোধ এই যে, | মাত্র । রঙ্গালয়ের দঘবাগপা দেশের অন্নসমপাার সমাধান 

দেশকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাহারা | হয় বঁলিলে হহাঁও স্বীকার করিতে হইবে যে, মদদ 

অবিলম্বে ইহাতে যোগদান করুস । দেশ নীরবে তীহা- | নেশার দ্রব্য বিক্রয় রঙ্গাপক়' অপেক্ষাও শীপ্ব অল্পসমন্যার! 

দের মুখের দিকে দেখিতেছে। যে পাপের ফলে প্রাচীন | সমাধান কন্দিতে পারে) কারণ মণ্যবিব্ুঘ়ের ফলে মাতাল 

পরী, রোম আদি ইতিহাস প্রপিঘ্ধ সুবিখ্যাত রাজ্যদমুহ ; যদিও দিন দিন দরিদ্র হইবা পড়ে কিন্ত মদ্যবিক্রেতা তো 

ধরাপৃঠ হইতে মুছিয়। গিয়াছে, আমাদের প্রিয় জন্মুতূমিকে | ক্রেগশই ধনী হইতে আরও ধনী- হইতে থাকে-। ইহাতেই 

বাঁাইবার জন্যই অবিলক্কে সেই পাপের বিরু্ধে নংবাদ- | বেশ রোব যাক মে রঙগালদ়ের সমর্থকগগের এই যুকিটি 

পত্রে সভায়, সমিডিতে--এক কথন: সর্বত্রই সংগ্রামে, | ফিবপ সারগর্ভ! 1 শুধু তাহাই নহে আমাদের বিশ্বাপ। 

গু 
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যে, সাধারণত রঙ্গালয়ের অধিকারীর যেরূপ ব্যবসায়- 

বুদ্ধি দেখ! ধায়-বেরূপ. সংগঠনী শক্তি দেখ! যায, 

ভাঙাতে তিনি ইচ্ছা! করিলে দেশের হিতকর অন্য যে 

কোন ব্যবসায়েই সফল হইতে পারিতেন। ফলে তাঁহার 

নিলের অক্লসমসা। সমাধানের লঙ্গে সঙ্গেই দেশেরও 

অশেষ মজল হইতে পারিত। 

প্রতিভার অপবায় ও দেশের বিশেষ 'অনিষ্ট করিতেছেন 

বল! যাইতে পারে বোধ হয়। তন্রপ, যে সকল 

প্রতিভাশালী অভিনেতৃবর্গ রঙ্গালয়ে আপনার প্রতিভার 

অপবায় করেন--তাহার যেরূপ যত্বের সহিত আিনয়- 

বিদ্যা শিক্ষা করেন, সেইদ্ধপ যন্ত্রের সহিত অন্য ষে ফোন 

বিদা। শিক্ষ। করিলে নিশ্চয়ই স্বদেশের জ্ঞানন্ভাগ্ডার 

কিয়ৎপরিমাণেও বিশ্ৃত করিতে পারিতেন এবং তাহারা: 

অনুরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে, গ্রতিভাঁর সধ্যয় করিলে 

নিশ্চয়ই দেশের মন জলজনক অন্য উপায়েও অর্থ উপার্জন 

করিতে পাবিতেন । 
রঙ্গালয় ও (বপথগ।মিনীগণের উন্নয়ম | 

অনেকে ইহা'ও বলেন যে রঙগালয় স্থাপন বিপ- 

গামিনীগণের উন্নতিসাধনের উপায়--বিপথগ!মিনীগণের 

উন্নয়ন কি ভাল কীজ নহে? 

বিপথগামিনীগণের উন্নয়ন ভালকাজগুলির অন্যতম, 

সন্দেহ নাই | কিন্তু রঙ্গালয় স্থাপনের ফলেকি সতাই 

বিপথগামিনীগণের উন্নতি হইয়।ছে ? উদ্নতির লক্ষণ কি? 

হদি দেখি পথ্ভরষ্টাগণ পাপকাধ্য পরিত্যাগ করিয়! দেশের 

হিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ 

৩ । 

গামিনীগণ দেশের হিতুকর কার্য যোগদান করিতেছে, 

ত'হ হইলে প্রশ্ন আসে যে, দেশের হিত করাই তাহাদের 

প্রত উদ্দেশা অথব! স্বীয় উপার্জনের পন্থা বিস্তার 

করাই স্বীয় উদ্দেশ্য ? কারণ যাহার এরূপ পলামান্য 

মনের কল্প নাই যে, দেশের খবংসের বারণ যে পাপ তাহা 

পরিতাগ করে, (সয়ে দেশের হিতকর কার্যে আত্ম- 

নিয়োগ করিবার উপযোগী মনের শক্তি সংগ্রহ করিতে 

পারিবে তাঁহ। বিশ্বাস হয় ন। সুতরাং স্বভাবতই সন্দেহ 

হয় যে, দেশের হিত করা বাহ্য উদ্দেশ্য হইলেও হয় তো 

উহার অভ্যন্তরে অন্য গুঢ় উদ্দেশ্য লুকাইয়! আছে। 

ধাঁহাঁরা বলেন রঙ্গালয় স্থাপনের ফলে পথবিচ্যুতাগণ 
ভদ্রসমাকের- সহিত মিশিবার কারণে উন্নতি করিবার 

জযোগ পায় তাহার! ভ্রান্ত । প্রথমতঃ পদ্রনমাজ সময়ে সময়ে অন্ুযাপী হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । 

অভিনয় দেখিলেও অভিনেত্রীগণকে সাধারণতঃ স্বণার 

চক্ষেই দেখিয়া থাকেন । ইহা নার :কি অন্যায়, £স 

তাহ! না! করার তিনি শ্বীয্ব 

করিতেছে, তাহা! হইলে । 

তাঁহাদের উন্নতি হইতেছে স্বীকার করিতেই হইৰে, কিন্ত ! 

যদি দেখি যে, পাপকার্ধা পরিত্যাগ না করিক্সাই বিপথ- ; 

২১ হল্প, ৪র্থ ডাগ 

আমর! তাহাই বলিতেছি মাত । আর ধাহারা অভি- 
নেত্রীগণকে “জাতে উঠাইবাঁর” জন্য উপারভাঁখে মেলা- 
মেশ! করিতে থাকেন, সেরপ স্থলে ছুই একটি চিন সকল 
ক্ষেত্রে প্রায়ই অভিনেত্রীগণের উন্নতির পরিবর্ধে সেই 
সকল উদ্দারভাবভাবীগণেরই পতন হইতে দেখা যার । 

যদি পতত্রষ্টাগপকে উন্নতির পথে উঠানই প্রত 
উদ্দেশ্য হয়, তবে কি রঙ্গালয়ের ন্যায় পিচ্ছিল পথ-_যে 
পথে প্রতি পদে পদন্থলনের স্মভাবন!--সে পথ ভিন্ন কি 

| অন্য পথ নাই ? যে অর্থে স্ুবৃহৎ রঙ্গালয় স্থাপন করা হয় 
| সেই অর্থেই তাহাদের জীবিকানির্বাহের জনা ও জ্ঞান 
ূ শিক্ষার জন্য বিবিধ জ্ঞানকরী ও কার্যকরী বিদ্যার বিদ্যা 
| লয় স্থাপন বা হউক না ফেন? যেসকল পউদ্ারপ্মন! 
 রঙ্গমঞ্চে ইহাদের সহিত মিশিতে কুঠাঁৰোধ করেন না, 
| তাছারাই এই সকল বিদ্যালয় পরিচালন! করুম না কেন? 
তাহ! না করিয়া, তাহাদিগকে ভদ্রসমাজ মধো লালসার 

ইন্ধন যেগাইবাঙ্জ নুযোগ দিগেই কি তাহাদের উন্নতি 
সাধনের ব্যবস্থা করা হইল বদিতে হইবে? ইহাতে 
তাহাদের উন্নতি যত না হউক, ভগ্রসমাজের যে পতনের 
স্ম্তাবন। আছে গাহাতে সন্দেহ নাই। 

০ পপ পপ, সস পপ এ ৯ প শি শিপ পাপ শি আপ ও ূ ঢাকায় ব্রাহ্মাবিবাহ | 
| গত ২৮শে শ্রাবণ টাকানগরে আদিব্রাঙ্মদমাজের 

| প্রচারিত মহষি দেবেস্ত্রনাথ-প্রবর্তিত একেশখরবাদসম্মত 

| হিন্দুপদ্ধতি অন্থসারে একটী বিবাহ স্ুুসম্পন হইয়া 

গিয়াছে। বহুকাল পরে ঢাকায় এপ্রকার বিবাহ আবার এই 
হইল এবং পাত্র ও পাত্রী ,উভয় পক্ষই সন্ত্রম্তবংশীগ বলিয়। 

| আমরা এই বিবাহ বিশেষভাবে উল্লেখষেোগা মনে করি। | 

ক্লাগ। রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেজ্রনাথ, 
উভয়েরই এই অভিপ্রায় ছিল যে, হিন্দুধর্ম ও হিচ্ছু- 
সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ অহিচ্ছি্ রাখিয়। একেশ্বরবাদমূলক 

ধর্থ এবং তৎদম্পৃক্ত অনুষ্ঠান প্রচার করেন। বেদ" 
উপনিধদের সাধনত্ত্বকে তী।হারা উভয়েই নিজ নিজ 

জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়া হিন্দুসমাজের সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়াছিলেন | এবিষয়ে তাহাদের মনোগত ভাব মহর্ষি- 

দেব তাহার একটা বক্তৃতায় সুন্দর ব্যক্ত করিয়াছেন। 

তিনি বলিয়াছেন_-“হিন্দুপ্রথা, হিন্দুরীতি, ব্রাহ্গধর্মের 

ত্বারা পগ্সিশুপদ্ করিতে হইবে। হিন্দুসমাঁজের মধ্যে 
অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া বাহাতে হিন্দুশীতিনীতি ব্রাঙ্গধর্মের 

০ সপ 

শপ শা ৮ পপ ও আপ পপ আপ সপ পপ ৮৯০ ৭ পট 
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৪ সু জা 

ব্রান্ছের। যে ব্রাব্ষধর্মকে আপনাদের শিরোভুষণ করিয়া 

পৰিত্র হইয়াছেন) তাহা সকগ. হিম্কুসমাজে শতপ্রোত্ 

বিচার আমর করিতেছি না--কিন্ব যাহা! ঘটিয়া থাকে | করিয়া তাহার অশেষ কল]াণলাধনে প্রাণপণে বব করুন। 
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মহাত্মা রামমোহন রার কি অগিপ্রায়ে এই ভারতবর্ষে | ক্ষিতীন্্র বাবুর সহচর হইয়। ঢ।কার গিগাছিলেন। খ্তীন্র 
এই ব্রাঙ্মপমাজ সংস্থাপন করন? এই ব্রাঙ্গবর্ম হিন্দু- | বাধু আচার কার্ধা এবং বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয় পৌরো- 
দিগের মধ প্রচার করিবার জন্য, কি চীনদিগের অনা? | হিত্তয করিয়ছিলেন। 
একমেবাছি হীয়ং ঈখরের উপাঁদন! যাহাতে হিন্মুপমাজে পাত্রীর পিতা বিক্রমপুরনিবাঁদী রক্ষণণীন হিচ্ছু। তাহার প্রচারিত হয়, তিনি এই উদ্দেশ্যে এই ত্রাঙ্মপমান স্থাপন | মহা চিন্ত! হইয়াছিল যে, আদিপমাজের পদ্ধতি অহ্থসারে করিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়ররর মহাপয়দিগকে | বিবাহ হইলে তাহার রক্ষণশীল বক্ধান্ধব আত্মীয়ন্বরন 
আচার্ষোর কর্টে নিয়োগ করিলেন ।” প্রক্কতই, কোন বিবাঁহকে বৈধ বলিক স্বীকার করিবেন কি না এবং সমাজকে বৃথা চূর্ণব্চুর্ণ না করির1 নৃতনভ!বে গড়িয়! তাহাকে সমাজের মধো গ্রহণ করিতবন কি না। এ বিষয়ে তোলাই ধর্ণদন্ন্ধীয় উদারতার অন্যত্র পরিচয়। ধর্ের | ক্ষিতীন্দ বাবুর সহিত কয়েকটী বন্ধু সহ তাহার সবিস্তার 
বহির্বিকাঁশ হয় ধর্মাসংপৃক্ত অনুষ্ঠানে । ন্বতরাং সামাজিক | আঁলোওন।র পর তীহারা এই পন্ধতির বৈধতা ও হিম্টুভাঁর অনুষ্ঠান গুণিকেও লেই তাবে সংগঠিত কগিলেই ধর্ম বুবিয়! আহলাদের সহিত এই পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ অন্থু- সম্বন্ধীয় উদারতার প্রকুত নর্ধ্যাদা রক্ষিত হয়। | মোগন কবিলেন। এমন কি, যতীন্ত্রবাবুর অশীতিকল্প বৃদ্ধ এই মুলমন্ত্রকে ভিত্তি করিয়াই বেদ-উপনিবদাি পিতামাতা ও ক্ষিতীন্দ্রনাব্র সহিত আলোঢন/র পর সানন্টে' শানগ্রন্থ হইতেই ব্রান্গধর্ম প্রচারক গ্রন্থ এবং শান্্রথিহিত অনুমোদন করিলেন। পূর্ববঙ্গের বিবাহের একটী বিশে- 
বিধি অনুসগণ করিয়াই একেশ্বরবাদসণ্মত আকারে | যত্ব £ই যে, বিবাহপভায় আসিয়া বরের চতুর্দিকে প্সাঁত 

, সাঁমান্ধিক অনুষ্ঠানগুলি সব্বদ্ধ হইসছে। আদিক্া্*- | পক” ঘুরিতে হয়। যতীনবাবু ও সাহার বঞধুবর্গ আলো. 
সমাজ যে ভাবে র্ষধর্থ ও তদবপন্বিত অ্ষ্ঠান প্রচার | চনার দময় আদিদমাজের পদ্ধতির গৃঢ় মন্খব বুঝিতে ন1 
করিতে চাছেন, তাহা যে ধীরে ধীরে হিন্দুপাধাগণের হৃদয় পারিয়! এবিষয়ে আমাদের আপত্তি আছে কি না 
আকর্ষণ করিতেছে, আদ কয়েক বংসর ধরিয়! আমরা | জিজ্ঞাস! করিলেন । ক্ষিতীন্রবাবু বখন বলিলেন তাহার পরিচয় পাইতেছি। আমর! শুনিতে পাই, এগন [ "আপত্তি নাই”, তখন দেখা গেণ যে, তাছাদের 
নান। কারণে ত্রা্ষধিগের মধ্যে অনেকে রেজেস্টী করিয়া প্রাণের ভিতর হইতে একট! গুরুতর পাঁধাণভার নামিগ। 
আইনগত বিবাহ করিতে প্রস্তুত নন। এই কারণে আজ | গেল। আদিসমাক্সের পদ্ধতির গৃঢ়মর্ম পুজাপাদ 
কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকে আদিসমাজের তিন্দুপ্ধতি | ৬ঘ্িচেন্্রণাথ ঠাকুর এক সাম্বংসরিক উৎসববক্ততার 
অন্সারে বিবাহাদি অঠষ্ঠান করিয়াছেন। সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়/ছেন-_-পত্রাঙ্গধর্শের প্রকৃত 

গত ২৮শে শ্রাবণ ঢাকায় এই প্রকার একটা বিবাহ । মন্তবা কথ এই যে, যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা, 
হইয়া গিয়'ছে। এই বিবাহের পাত্র শ্রীনান সুধীরচন্দ্র | যে কুপের যেরূপ কৌলিক প্রথা, তাহা সেইরূপই 
ঘোষ সৌকানীন-গোতীয় এবং ঢাকার পপুর্ববঙ্গ ব্রাহ্গ- থাকুক; তাহার প্রতি হন্তক্ষেপে করিবার কোন 
সমাজের” সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও তথ|কার অনাথ-আশ্রমের | গ্রায়োঞ্জন নাই; কেবল সেই মকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের 
প্রতিষ্ঠাতা রারসাহেব গ্রযুক্ দতীশচন্্র ঘোষ মহাশয়ের | মধ্য হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাননা সমূলে উঠি! 
পুত ও বিশববিদ্যাপয়ের এম.এ উপাধিধারী। পাত্রী | গিয়। তাহার স্থলে বিশুদ্ধ ব্র্ষোপাঁদন। অধিরূ্ঢ হউক, 
শ্রীমতী পন্মিনী দেবী গোতমগোতীগা এবং কুমিল্লার | তাহা হলেই বরঙ্গোপাসক ভক্তজনগণের বিশুদ্ধ ধর্মব্রত 
মুন্সেক শ্যুক্ত যতীন্দ্রকুণার বস মহাশয়ের কন্যা । পাত্রী অবাহঠ থাকিবে” । ক্ষিতীন্ত্রধাবু বর ও কনা! উভয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ পরীপ্াঁর জন্য প্রপ্তত হইতেছেন। পক্ষকেহ সুন্দররূপে বুঝাইয়। দিলেন যে, হিন্বুখিবাহের ও 
ইনি সম্প্রতি সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাক! সারম্বত | সকল জঠিরই বিবাহের নার, দুইটা প্রধান অঞ্গ__সম্প্র. 
সমাদর হইতে “সর্ব তী” উপাঁধি পাভ করিয়াছ্েন। ইনি | দান ও পাণিগ্রহণ । এই হুইটা 'অঙগই যথাযথ মগ্্রস 
দঙ্গীতেও জুশিক্ষিত হইয়াছেন। । পদ্ধতিতে রক্ষিত হইয়'ছে। সপ্তপদীগমন হিন্দুবিবাহের 

সতীশ বাবুর জোন জামাতা, স্ববিখ্যাত ইঙ্গ-বঙ্গ | পরিপুরক-_তাহাও যথামন্্ পদ্ধতিতে রক্ষিত হহয়াছে। 
অভিধান প্রণেত। কৃতীপুরুব শ্রীপুক্ত চারু১ন্দ্র গুহ মহা এই বারণ, এই বিখাহ্পদ্ধতি (প্রবর্ীনের সময়ে কাশী, 
শয়েরই মধ্যবর্ডিতানন এই বিবাহ সংঘটত হইল। বর নবহীপ, «[এীবাগান প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাংনর পগ্িত'্দগের 

ৃ 
| 

ও কন্যা, উভয় পক্ষ হইতেই আদি ত্রাহ্মপনাঃ্জের আচাধ্য | অভিমত চাওয়া হইলে ভাহাগা একবাকো ইহার বৈধ 
'ভ্রীযুত ক্ষিতীজনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আহ্বান স্বীকার ধরিয়াছেন। তাছার। যন্তানুষ্টাণ সম্বন্ধ বণিয়া- 
আপিল । উপাচার্য শ্রীযুক চিস্তাষণি চট্টোপাধ্যায় এবং | ছেন যে, উহ! বিবাহের বৈধতাল!ধক নহে: মাত্র মঙগল- 
পঞ্চিতপ্রবর প্রযুক্ত সরেণও সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ মহাশয় | সাধক । এই কারণেই, মোক্ষমুগ্র, সুপ্রলিদ্ধ তারঙার 



হিদ্যাশ্রমী । পরিচাগক--পণ্ডিত ভ্রীবুক অনর্তদেব তর্ক- 

রত্। পরিদর্শক--ীবুক্ত নেবেআ্নাথ ভট্টাচার্যা । ₹৬৯নং 

গরুড়েশ্বর, বেদোখোধিনী সত।, বেনারল লিটি হইতে 

প্রকাশিত মাসিক পত্র । ইহা বর্তমানে সপ্তদশ বর্ষে 

চলিতেছে । ইহা হইতেই বুঝতে পারা যাবে ফে এই- 
রূপ মাসিকের প্রয়োজন এখনও আছে। ইহার প্রবন্ধগুলি 

চিন্তার উপ|দান দেয়। বর্তগান সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৩৩) 

আমর] ইহার একটী বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম যে, 
সহযোগীও এবার কালের গতির সহিত উদারভাকে 
চলিতে সংকল্প করিয়াছেন। উদাহরণ শ্বরপে বর্তমান 

সংখ্যার সম্পাকীর মন্তব্যগুলির উল্লেখ করা যার়। সকল 

স্থানে সহযোগীর সহিত আমাদের মতের দিল না 
থাকিলেও প্রবন্ধ গুলি যে স্ুপ1ঠয তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এই উদচ্ছ্ আপতার হুগের যুগে এই পত্রের বহুল প্রচার 
বাঞ্ছনীয়। 

প্রথম ব্যারিষ্টার জানেজ্রামে।হন ঠাকুর, গ্বনামধন্য গুযুদ।স 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশক্ন প্রভৃতি বাহার! এই অগুষ্ঠানপন্ধতির 

গৃঢ় মর্শ আলোচন! করিয়াছেন, তাহারাই ইহার বৈধত। 

ও স্থতর়াং হিন্দুপ্রাণত। শ্বীকার করিয়াছেন । 

” ঝর যথাসময়ে কন্যাগৃছে উপস্থিত হইলে, দেশের 

প্রথ। অনুসারে বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বেই স্ত্রী মাচার সম্পন্ন 

হইয়া গেল এবং বর ও কন্য| বিবাহুমভায় আসিয়।. 

ঈাড়াইলেন। দেশের. প্রথা অনুসারে বিবাহবেদীতে 

দণ্ডায়মান বরকে প্রদিক্ষণ করিয়! কন্য। “সাতপাঁক* 

স্বরিলেন। অনন্তর ষথাঁপদ্ধতি বরার্চনার পর অঙ্গে" 

পালন! হুইপ! বিবাহকার্য সু সম্পন্ন হইল। সমগ্র বিধাহ- 

পদ্ধতিটা মুদ্রিত হুইয়! বিতরিত হইয়াছিল, তাহাতে 
উপস্থিত নিমস্ত্রিতপিগের আদিসমাজের পদ্ধতির মমগ্রহ 

করিবার বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। তাহারা এই অনু- 

ষানের গাভীর ও মাধুর্ষেয মুগ্ধ হই গিয়াছিলেন। 

পরদিবস বর ও বধু বরভবনে উপস্থিত হইলে 

ক্ষিতীন্ থাবু যথারীতি উদীচ্য কর্ম সমাধা করিলেন। 
দিবাহসতায় বিক্রমপুরের অনেকগুলি ব্রাহ্গণ- 

পণ্ডিত ও যতীনবাবুর রক্ষণণীল বন্ধুবান্ধব এবং স্থানীয় 
নববিধান সমাজের ও সাধারণ সমদ্ের অনেকগুলি 

সভ্য সমাগত হুইয়।ছিলেন । বৈদিক মন্ত্রমূছের উচ্চারণ 
এবং মেগুলির অর্থ ব্যক্ত কর! তাহাদের বড়ই মনো- 
গ্রাহী হইয়াছিল। তাহাদের অনেকে নিজের গার্হস্থ্য 
অনুষ্ঠানে এই প্রণালী প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ 
করিলেন। 

উভয় দিনেই অনুষ্ঠান অন্তে গ্রীতিভোজের বিশেষ 
আয়োজন হইয়াছিল । উভয় পক্ষের আদর-জাপ্যায়নে 

কোন প্রকার ক্রটী ছিল না। 
এই বিবাহ উপলক্ষে বরের পিত! রায় সাহেব জীবুক্ত 

যস্তীশচজ্্ খোঁধ মহাশয় এবং কন্যার পিভ! শ্রীযুক্ত 
বতীন্্কুমার বন্থ আমাদের সম্বন্ধে আদর যত ষে প্রকার 
করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহাদিগের উভকেই আমর! 

আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
সীযুক্ত চারুচন্্র গুহ মহাশরকেও আমাদের সর্ববদ খে জ- 

খবর লইবার জনা বিশেষভাবে কতজ্ঞত। জানা ইতেছি | 
আমাদের এই আন্তরিক প্রার্থনা যে, আমাদের বকবাদ্ধব 
ও অ।স্বীয় জনের স্ক্ল্ অনুষ্ঠানে সর্বাগ্রে ভগবানের 

সন স্বপ্রতিষ্ঠিত হৌক। 
০০ 

ভিশুল--শম্পাক পছিত প্রীযুক তোগানাখ, |. 

শক্তি-স্-বপ্ধমান হইতে প্রকাশিত সাগ্াহিক ॥ : 
সম্পাদক--ভ্রীঞ্লাই দেবশর্শ।। বার্ষিক মূল) সডাক ২২) 
প্রতি সংখ্য এক আন। ৃ্ | ৃ 

আমর! এই নবীন সাগ্াছিকের দেশনেতৃবর্সের চিত্র 
শোভিত জন্মান্টমী-সংখ্যা দেখিয়। অতিশয়. প্রীত হইলাম । 
এই সংখ্যায় 'শৃঙ্খলমোচন/-শীর্ষক নাটাপ্রবন্ধ আমরা 
পাঠকবর্গকে পাঠ করিতে বলি। সম্প্রতি ইহ দ্বিতীয় বর্ষে 
পদা্পণি করিয়াছে, তহপলক্ষে আমরা ইহাকে আমাদের 
সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি । অলদিন মা এই সাথ 
হিকটি প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহ! হইলেও 
ইহার নিভভীক ভাব প্রথম অবধিই আমাদের বিশেক 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা লক্গ্য করিয়া আপি- 
তেছি যে, ষে কোন অন্যায় বা অত্যাচায়--তাহা 

যত “নামজাদ।” বা পড়” লোকের দ্বার! অনুষ্টিত হউক 

না কেন__বখনই শক্তির দৃষ্টিতে আপিয়াছে, তৎক্ষণাৎ, 
এই পত্রিকা তাহার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ করিয়াছে ॥ 

শনামজাঁদা” বা "বড় শোকের ভয় কখনই শক্তিকে 

| আপন কর্তব্য হইতে বিচাত করিতে পায়ে নাই। বর্ত 
মানে আমাদের দেশে এইরূপ নির্ভীক পত্রিকার বিশে 
প্রয়োন আছে-যাহা “বড়লোকের” ৰা “নামজাদা” 

লোকের ভয়ে সত্য কথা প্রকাশ করিতে ভয় পাইবে না 
যাহা ধনীর তন্গুলীছেলনে চালিত হইবে না-_ বাহ! 
দরিদ্রের মর্পবাণী বুঝিবে ও প্রকাশ করিবে । এই আমরা 
নির্ভাক বহযোগীর দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কান 
করি। 



ভা, ১৮৪৪ 

বিঞাপনে ও চিত্রে শ্বৈরাচার। 

(শ্রীনারায়ণ ভারতী ) 

জাতীয় পৌর্বপা ও দৈনা ধখন চরমে গিক্লা গড়ায় 

ভখন তার্থ। বিবিধ দ্রর্নৈতিক' মারামূর্তি গ্রহণ করিয়া 
লোকসমক্ষে প্রকট হইতে থাকে । দ্বঃখ-পীড়িত এবং 

আত্মবিশ্বত বাঙ্গালী ভাঠির ছুবিল মনস্তত্ব যেমন এক 

শ্রেণীর উপনা!ন ও কাবানাটকাদির মধা দিগ। আপারন্য 

স্বণ্য মুর্ভিতে দীলমান হইতেছে) তেমনি “আর্ের? 

পতাঞাবাহছী এক শ্রেণীর মানিকপত্জ-ব্যবসাযী শ্বস্ব পত্রিকার 

গ্রচারাধিংক্য পক্ষা ববতঃ রিরংস-সন্দীপক চিত্র ছাপাইর| 
জনসাধারণের মনে এমসং আকাজ্ষার অগ্রিদাহ স্থষ্টপৃর্বক 

জাতী প্রক্কতিতে দার্বলোর বিষবাম্প সঞ্চার দ্বারা আর 

এফ অভিনব উপায়ে জাতিকে বিনাঃশর পুম্পিহ পথে 

আঁকর্ষণ করিতেছেন। কলিকাতার হুই-একখ।নি 

মালিকপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বুঝতে 

পার। যায় যে বাঙ্গালীজাতি ব্েচ্ছার ধংসের পথে নামক 

চলিয়াছে। বর্তমান যুগের এ সাময়িক পত্রিক্কাগুলির 

সহিত বঞ্ষিম-যুগের “সাধরণী” “বজদর্শন” ও “বান্ধ 1” 

প্রভৃতিব্ন তারতম্য বিচার করিলে প্রতীরমান হয় যে, সেই 

যুগের সামায়কগুলি চাহিয়াছিল, ন্বঞ্জাতিকে সত্য ও 

শক্তির দীক্ষা দিতে ) আর, আধুনিক ছুই-একখ|নি ব্যতীত 
অধিকাংশ সামফিকেরই যেন উদ্দোপা,--শ্বজাতিকে 

দৌর্ধধংল্যের মধুমিশ্রিত বিষ-প্রবানে শিজ্জীনভান পদ্বকুণ্ডে 
নিষজ্জত করিম রাখা! বিশেষতঃ কলিক।তার 

কয়ে খনি মাপিকপত্রন্ন তে! একমার ব্রতই হ্হয়। 

উঠগাছে,-লোচন-সংরোতক নারী-চন্্রের দ্বারা, 
প্রেমগুঞ্জনানিষ্ট গলের দ্বারা পাঠকপাঠিকগণের মনে 
লালসাবনা। প্রবহমান করা! ইহছরা হয়তো আর্ক 

মাআায় সেই অ.টের ভক. যাহার মন্ত্র ১৮ 000 4১65 

৪৪1৮৪--ভাই নেহ মুল মঙ্্াহূসারে হহারা নৈধ|টৈধনির্বি- | 

পেষে যে কোন পস্থার আর্ট স্থই কারঘা গোকের প্রাণে 

তথ।কথিত আনন্দ !দতে উৎসুক ! 

: আবার শুধু গল্প নয, শুধু চিত্র নয়,.-তংপ্ কাঁম- 

বৃততি-বর্ধক বলিয়। মোদকজাতীগ ওধধের চিত্রিত কুংদিত 

বিজ্তাপনও অধিকাংশ সামগ্গিকের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া 

তাহার পাঠকদ্দিগকে অর্থ ও কীর্তি-নাশার পথে গিত্য- 

নিত আহ্ব!ন করিতেছে! রতি-রপাত্মক গল্প, রিরংসা- 

মুলক চারুচিত্র, ও অগ্লীণ বিজ্ঞাপন-প্রকাশ যেন আগ- 

কাপকার মাসিকপত্রগুণির অপ.রহাধ্য অঙ্গ হহয়া 

ঈাঁড়াইয়াছে। অর্থলাকের আশা সথন্তির অগ।ধ গহ্বরে, 

হাছার। দেশখাপীকে টানিয়া, লইপা যার তাহার! 
€ 

বিজ্ঞাপনে ও চিত্রে স্বৈরাচার 

ূ ং 

ধেজাতির কত ঝড় শত্রু তাহ! ভাষায় প্রকাশ করা 

|. যায় না। দেশের এমনি অধঃপতন ঘটয়াছে যে, “মারে র* 
খাতিরে পৃর্ববর্ণিত অগ্্লীল চিত্র ও গল্প গু্বের পক্ষ সমর্থন 

করিতে লোকের অভাব হয় ন1। শুনিগাম,বিখবিপালরের 

উপাধিধারা এক বাক্কি পেধিন এক সহরের টাটনহলে 

আর্টের দোহাই দির এক «বাইনাচ* দেওয়াইয়। ছিলেন! 
ধিক্-_ধিক্! 1 

সামগিক পত্রিকার কণ! ছাড়িয়। দিপে আর এক 

দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও স্তস্তত হইতে হয়;_-উহ! নব- 
বর্ষের পিক । পঞ্রিকাগুলল দেশের খ্যাতনাম! পঞ্ডি ত- 

বুন্দের নামের ছাপ লইয়! প্রতিবৎসর খাছির হয় এবং 

লক্ষ শক্ষ নরনারীর গৃছে শিত্য ব্যবহার্ধ/রূপে গৃহীত হুইয়! 

থাকে । দুঃখের কথ কাহাকে বলিব,_-উহাতেও এ. 

প্রকার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি! বিচঙ্ষণ কশিরাগ্গ মা পয়েরা 
স্ব ন্ব উপাস্য দেবতার নাম ও মূর্তির সহিত নান বিধ 

তৈল প্রস্তর অশ্লীল নীঠিবিগহিত বিজ্ঞপন সংযোগ 
ক'রয়। খুন বুদ্ধিমন্তাপ পিচ দিতেছেন ক? হিন্দু 

ব্যতীত অন্য ধর্মাবণন্থীগণ ল্য স্ব উপাস্য দেবতার মুক্তিঃ 

সহিত এ শ্রেধীর অগ্লাণ বিজ্ঞাপন জুড়িগা ছাপিতে 

সক্ষোচ ও পাপ বোধ করেন। উহাতে সত্যই দেণমর্যাদ| 

ল[খব হই! বাপকবালি গণের সন্ভুথে এক ভগাবহ 

নরক-ার উদঘাটিত হুহতেছে কিন। দেশের স্থবী ও মনস্বী 

ব্যাঞ্জগণ তাহ বিচার করিয়! বেখিবেন। ম্বাকার করি, 

কখিগাপী [6কতপাপুস্তক হয়তো এ জাতীয় এবং 
এঁ নামীর গঁবধ থাকিতে পারে )--কিন্ধ তাহ! কি বিকৃত 

শঙ্লীল [চত্র ও বিজ্ঞাপন সহ ছাপ।হন সাধারণ্যে এবং 
বালকবালিকগণও যাহ। সর্ধনা নাড়াচাড়া করে লেই 

পর্সিকাঠেও প্রচার কর! যুক্তিসিদষ? অনেক ধর্ম 

ব্যখসাদীও হুপয়না লোকপান হুহবে বুঝিনা এ শ্রেণার, 
বিজ্ঞাপন স্বাপ্স পিক হইতে দুশীতত কাপতে 
পারেন না! বিনীতভাবে আমগা প্র্াৰ ক।রঠে 

চাই, দেবাপ নাম নিন, দেখতার ছাব [িয়। £কান- 

রাশ বিক্রাপন, পঞ্জিকার বা পর্রিকাধতঠে নেন 

মুত না হর। বিদ্তপনদাঠা ও [7৬ণনগ্রঠাঠ। ও৩- 
1 জেরই এ দিকে দৃষ্টি আক্বন কাদতে চাহ । বশ বাহুল্য 

ধাহার| দেশের ও সমাগ্গের কগ্যাণ শ্রাথা, তাহাদের |নকট 

আমাদের এই প্রন্তাবগী অঠিশনন অন্যা বাঁপরা মনে 
হইবে না। বড়ই ছঃখের কথা, কোথাগ্ন সাইঠ্য বা 
ধঙ্মবিষয়ক গরের পারচালকগণ এই প্রেশার বিজ্ঞাপনের 

বিরুদ্ধে দুকণা কঠারত/বে প্রকণ করিবেন, হার 
পরিবা্ধ তাচারা শ্বয়ংই বিজ্ঞাপনদা ঠাপের প্ররত্ত 

অর্থের এ লোভবশতঃ খকীর ধর্ম ও দেপকলা।ণকে 

গলা দিতে হঃখ ও পজ্জাবোধ করে লা। পরিকর 



মধ্যে উপন্যাসের বিজ্ঞাপনপমন্থিত যে সব কুৎসিৎ চিত্ত 

ছাপ! হয় উহাও নাকারনক | সাহিতা ও পঞ্জিকা! 
মানুষের নিতা সহচর । গৌণভাবেও তাহার মধ্য দিয়! 
ছর্নীতি বিস্তার শুধু যে নিন্দার্থঘ এবং অপ্রদ্ধেয় তাহ নয়, 

উহ! কলক্ষের ও ছর্নামের কথ! | পত্রিকা প্রচার কগণের 
এই অল্লীল চিত্রবিস্তার-প্রক্াস তাহাদের মেকুদগত্বকপ 

গ্রাহকগণ মনঃসংবোগ করিলে হজে উপশমিত হইতে 

পারে। এই জন্য সংবাদপজে বারম্বার আলোচন! 

হইলে এবিষয়ে সুফল দর্শিবার সম্ভাবনা! আছে। 

ক্যাগ্ডি-ভ্রমণ। 
( অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীষতীক্্কুমার মন্ডুমপার এম-এ 

পি-এইচ, ডি) 

কাণ্ড ( 200) ) সিংছল-দ্বীপের একটী বিখ্যাত 

স্বান। ইহা! সিংহল-গভণমেন্টের গ্রীষ্স।বাস। পুণিবীর 

নানাস্থান হইতে পর্যাটকেরা দসিংহলে আমিলেই ক্যাণ্ডি 

সহরটী একবার পরিদর্শন করেন--মনোরম দৃপোর জন)ই 

ইহার এত নাম। অভ্যুচ্চ পাছাড়ের উপর ক্যাণ্ডি 

অবস্থিত। সমুদ্রের সমতল হইতে ইহার উচ্চত| ১৬০২ 

ফিটু। কলম্বে। হইতে ক্যাঙ্জি ৭8॥ মাইগ দূরে। টণে 

যাইতে ৪18॥ ঘন্টা লাগে । এই রেলওয়েটি সিংহল' 

গণ্তরথমেণ্টের | 

ক্যাঙি ধাত্রীর মধ্যে আমরা তিনজন ভারতবাসী 

ছিলাম । কলদ্ে। ফে; ষ্টেশন হইতে আমর! কা।ির ট্রেণে 

উঠিলাম। যদিও কলম্বে। একটী খুব বড় বন্দর, (কিন্ত ইার 

এই প্রধান রেলওয়ে ষ্েশনছী তেমন কিছু বড় নয়, বৰং 

ছোটই বলিতে হইবে। ট্রেপে বিশেষ কিছু ভিড় ছিল 

না, আমরা একটা কামরান উঠিন। বেশ আরাম করিয়। 
বসিলাম। আমাদের কামরাতে আমর। তিনজন ভারত- 

বাসী ও একজন ফরাসী পর্যটক ছিলেন। বেল 

প্রায় ২॥টার.সমর আমাদের ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। 

কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া! এই সুদুর দেশের চারিদিকের দৃশ্য 

দেখিতে লাগিলাষ। দেখিতে পাইলাম চারিদিকেই 

আমর! | 

| ১ কল্প, ধর্খ ভাগ 

বাস্তবিকই তাহাই, কারণ শুনিলাম বে, এমন কি আষ্ট্র- 
পিয়া হইতে যে সফল পর্)টক সিংছলে আসিয়াছিলেন, 
তাহারাও নাকি একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে 
সিংহলের জমি অষ্ট্রিলিয়ার জমি অপেক্ষাও অধিক উর্বর | 

কিন্ত একটা পিনিস বাহ! আমাদের বাংল! দেশে চারি- 

দিকেই দেখিতে পাওয়া বায়, অর্থাৎ ধানের ক্ষেত, তাহা! 
তে। কোথাও দৃষ্টিগোচর হইপ ন!; বোধ হয় এখানে 
ধানের চাষ অধিক হয় ন। 

আমাদের ট্রেণ দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল, আর আম. 

রাও চারিদিকের শ্যামল সরণ দৃশ্য দেখিয়া নয়ন-দন 

তৃপ্ত করিতে লাগিলাম। অনেক দুর আসার পরও যখন 

কোনও পাহাড় আমাদের নয়নপথে পড়িল ন।, তখন মনে 

একটু হতাশার উদয় হইতে লাগিল) ফন হইতে লাগিল 
যে, আনরা যে গুনিয়াছিলাম ক্যাণ্ডি পহরটী খুব উচ্চ 

পাহাড়ের উপর অবস্থিত সে কথা কি তাহা হইলে সত্য 

নয় ? মনে এইরূপ আন্দোলন হইতেছে এমন সমপন আমা- 

দের ট্রে একটা খড় গ্েশনে আসিয়া অনেকক্ষণ থামিয়। 
বুহিল। ইহার ক্কারণ আমর। বুঝিতে না পারিয়! গিজ্ঞানা 

করিয়া জানিলাঙ্গ যে, আমরা ক্যাঙির মাঝপথে আসিয়াছি 

এবং এই স্থান ছুইতে পাহাড়ের উচ্চ পথ আরম হইবে 

বলিয়া আর একগানি এঞ্িন গাড়ীর পিছনে যুতির। 
চলিবে, সেই জন্য একটু দেরী হুইতেছে। এইই কথা 
জানিয়। আমারের মনে বড় আনন্দ হইল, ভাবিলাম--- 

বাক, আমাদের মনো বাছছ। বোধ হয় এইবার পূর্ণ হইবে । 
অলক্ষণের মধ্যেই রন গাড়িন! দিল এবং আমরা "বুঝিতে 

পারিলাম্ €ে পাহাড়ের উচ্চ পথ আরম্ত হইয়াছে, 

কারণ ট্রেণট। বেশ আন্তে আন্তে চলিতেছে । আনর! 

মহ। €ৌতৃহলপরবণ হুইয়৷ বাহিরের দিকে ভাক।ইয়া 
রহিলাম। অল্পক্ষণের ভিতরেই বড় বড় পাহাড় 
আমাদের নয়ন্পথে পড়িতে লাগিল এবং আমাদের ট্রেণ 

এইট সব পাহাড়পথের ভিতর দি! আকিছ। বাকিক়। ধীন্ে 
ধীরে উঠিতে লাগিল । | 

ট্রেণ ক্রমেই বত পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল ততই 

চারিদিকের মনোরম দৃশ্য আমাদের নরনগোচর হইতে 

জাগিল 7 কিন্ত একট। হুর্ভাগ্যের বিষয় এই ছিল যে চারি. 

সমতগ ভূমি, আমাদের বাংল! দেশের ন্যার চারিদিকেই ৰ দিকেই খুব ব্বষ্টপাত হওয়াতে ও রৌড্রের চিন্দাজ ন। 
গাছপালার খুশ সমাবেশ এবং মাঠে মাঠে চারিদিকেই 
জল। বর্ষাকালে আমাদের বাংলা দেশেই যেরূপ দৃশ্য 

হয়ঃ ইহাও কতক্ট। মেইরূপ? সুতরাং জগ্মভূষির 
সহিত এই সাদৃশ্য দেখির। আমাদের মনে বিশে 
আনন্দ হইতে লাগিল। চারিদিকের গাছপালাগুলির 

সতেজ শ্যামল ৌন্দর্ঘ্য দেখিনা মনে হইতে লাগিল 
বে, এই দেশে জগ়্ি নিশ্চয়ই খুব উর্কান্া। এবং 

থাকাতে প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য অনেকটা ম্লান হইয়া 
গিয়াছিল। হদ্দিও তখন নভেম্বর মাস, তথাপি এ সময় 

এখানে বর্ধাকাল--ভাই এত বৃদ্ধি! দ্বতুর্গিকে উচ্চ উল 
পাছাঁড়ের গা কাটিয়। কাটিয়া রেলের জাইন চলিয়।: 
গিক্লাছে এবং মধ্যে ষ্ধ্যে বড় বড় সুড়ছও রহিয়াছে । 
এই পাছাড়গুলির উপরে এক এক স্থানের দৃশ্য এন্ধ. 
মনোক্সস যে প্রচক্ষে দন! €েখিযো বর্ণনা কর! বাক্স না।. 



এন কিন হাত 

রর 

পা ও আআ ৯ আনাতে আনোট-৩০ ৬. টেরি ৩১৯ 

গম্ভীর আনন্দে পূর্ণ হইয়া বাইতেছিল। আমাদের 

গাড়ীতে যে ফরাসী ভড্রলোকটা ছিলেন, তীহ্াকে 
এ বিষয়ে দ্রিজ্ঞালা। করাতে তিনিও স্বীকার করিলেন 
হে, ইহা এক অপূর্ব সৌন্দর্য্য এবং পরথিবীর আর 

কোথাও ইহ! অপেক্ষা অধিক মনোরম দৃশা বোধ হয় 
খ্াফিতে পারে না। চাবিদিকেই অতি উচ্চ উচ্চ পাহাড়, 

পাহাড় গুলির গা কাটিয়া সব ধানের ক্ষেত বিরাঞ্মান 
( এই প্রথম ধানের ক্ষেত এদেশে দেখিলাম ), দুরে দূরে 
পাহাড়গুলির গায়ে গাঞ্নে সব মেঘ জমিয়। রহিয়াছে 
এবং তারপর একটা নূতন দৃশয--বাহ! আমাদের ভারত- 
বর্ষে বোধ হন দেখ! যার না-_-এই পাহাড়গুলির মাথা 

হইতে নীচে অবধি কল! ও নাঁগিকেল গাছে পূর্ণ, ইহাতে 
 পাহাড়গুলির সৌন্দধ্যকে অতি অপূর্বব করিয়! তুণিয়াছে ) 
পাহাড় গুলির উপরে ষ্টেশন বড় নাই, কারণ এখানে 
লোকের বৰসঠিই নাই। কেবল মাঝে মাঝে ও অনেক 

দুরে দূরে এক-একট। ছোট ষ্টেশন এবং তার আশে পাশে 
. ২.৪ ঘর লোকের বপাতি। দ্রেণ যতই ক্যাও অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিল, আমাদের মনও ততই উৎসুক 

হইরা উঠিতে লগিল--কতক্ষণে ক্যাঙ্ডিতে পৌঁছয় 
সহরট। একবার পরিপর্শন করিব। 

তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা, আমাদের ট্রেণ কা 

ক্েশনে আ:সয়। খামিল। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল আর 
বেশ অন্ধকারও হুইগ1 গিয়া (ছল, কাজেই সেই ধিন সহর 

দেখার আশ! একেবারেই ছাঠিতে হুইল) তখন কেবল 

এই ভাবনা! হইতে লাগিল যে, এই বিদেশে কিবূপে 
নিরাপদে একটী আশ্রয়ে গিয়া! উঠিব? ক্যাণ্ডি ষ্টেশনে 
টেণ পৌছিতেই ভিন্ন ভিন্ন হোটেলের তক্মাধারী নব 
মোক আমাদের আসিরা ধরিতে লাগিল তাহাদের, 
হোটেলে গিয়া থাকিবার জন্য। ক্যাণ্ডিতে (399০1819 

চ4০৮৪1ই সর্বাপেক্ষ। বড় ও ভাল এবং এখানে থাকার 

খরচাও সর্বাপেক্ষা অধিক । এই হোটেগটা ইউরোপীয়- 

দিগের ঘার! পরিচাপিত এবং ইহার অবস্থিতি (995101072) 

অতি মনোরম--ন্রবিখ্যাত ক্যাণ্ডি লেকের উপরেই। 

আমরা মে হোটেলের লোককে ঠিক করিলাম দে আমা- 

গ্েয় জিনিষপত্রগুল সহ আমাদিগকে তাহার হোটেলের 

গ্রাড়ীতে চড়াই) গাড়ী ছুটাইয়। দিল। অন্ধকারের 
[ভিতর দিয়! উৎস্ুকনেতে আমরা চারিপধিকে চাহিতে 
ল।গিলাম--বধি কিছু দেখিতে পাওয়। যায় এই আশায়, 

কিন্ত অন্ধকারের গভীরতা হেতু সে আশার নিরাশ হুহতে 
হুল |] অনক্ষণের ভিতরেই আমর! হোটেলে আনিয়। 

উপস্থিত হংলান। আমর। যে হোটেলে জাসিয়! উঠিলাম 
ভাছার নাথ 30815 70091) এই হোটেলের বাড়।ট। 

১৩৩ 
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খআমাদের এখানকার পশ্চিমের বাঙলার ধরণের, হিতল 
গু€-_মোঁটের উপর মন্দ নয়) সকল ঘরেই ইপেকটাকের 
আলে! আছে । আদর যখন গিয়াছিলাম তখন মরক্রম 
(59907) নছে বলিয়া হোটেলের লোকের মেণটেই 
ভীড় ছিল না। কারণ হস্ত প্রক্ষালণাদি দমাপনান্তে * অন্ন 
বিশ্র'মে পথের ক্লান্ছি দুর করিয়! সন্ধ্যার ভোজন শেষ 
কর! গেল এবং সক।ল সকাগ শুইতে যাওয়। গেল। 

নৃহন সহ্থর দেখিবার ওংম্থুকোে আমাদের ঘুম খুব 

সকালেই ভাঙ্গিয়। গেল। প্রাতঃকত্য ও আহারাদি 

সমাপনান্থে একটী ফিটন্ গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা 
সহর পরিদর্শনার্থে বাহির হইলাম। এখানে ফিটন্, 
ট্যাল্সি ও রিক্ল যথেষ্ট ভাড়। পাওয়! যান, এবং প্রত্যেক 

হোটেলেরই নিজেদের ফিটন ও ট্যাক্সি আছে-_-চাঁছিলেই 
ভাড়া পাওয়া! যায়। পুর্বদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়! 
যাওয়ায় সকাল বেলাট! বেশ পরিষ্কার হইয়। গেল এবং 

বেশ রৌদ্রও উঠিণ। ক্যা্ডিতে দর্শনোপযেগী স্থান এই 
গুলি--[92219 ০0 5০ 1০০0) 12700 1575 ও 

[১6750617192 98০69101081 33810028, 19101715 0৫ 

ঢ৩:০০908 ও 700 181০টী সহরেরই ভিতর, কিন্তু 

88922109] 08100:টা সুর হইতে ৭1৮ মাইল দুরে; 
তবে যাইবার কোনও অন্গবিধ! নাই, বেশ পাক! রাস্তা 

আছে। ৃ 
আমাদের গাড়ী বাজারের ভিতর দিয়া তুরিয়া 

[210916 06 05০ 7০০0) আসিয়া হাজির হইল। 

ইহা হইতেছে একটী বহু প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির এবং 
ইহার নাষ স্থৃবিখ্যাত। বাছির হইতে দেবিতে মন্দিগটা 
এমন কিছুই চিত্তাকর্ষক নহে, তবে একটা বনু প্রাচীন 

কীর্তি বলিয়াই কলের দেখিবার গিনিব । মন্দির-গাজে 

কোথাও কোথাও হুই তিন হাজার বৎসর পূর্বের ক।রু- 

কাধ্য এখনও খচিত রহিক্লা্ে, তবে অধিকাংশ স্থলেই 

পূর্ব যেরূপ কারুকাধ্য ছিল তাহারই অগ্গকরণে নুন্তন করা! 
হইরাছে। ধাহার! পুরাতন শিল্পের বিষয় জানিতে চাহেন, 

তাহাদের নিকট এই মন্দির একটী বিশেষ দর্শনীর পদার্থ । 

মন্দিরটা বিশেষ কিছু বড় নহে।. একজন গাইড আমা- 
দিগকে মন্দিরগী ভাল করিয। ঘুরাইয়া দেখাইল ও 
জনেক ঁতিহাপিক জিনিস বুঝ|ইয়। দিল, কিন্ত আমর! 
উক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও বিশেষ অন্ুদন্ধিৎস্থ না হওয়ার 

আর সে বিষয়ে অধিক আলোচনা করিলাম ন!। মন্দি- 
€রর ভিতরে বুদ্ধের গ্রতিবুর্তি ও গ্রতিক্কতি দেখিপাষ। 
গুনিলাম, প্রতিংংসর এই মন্দির হইতে একবার করি 

একট! থুব বড় মিছিল বাহির হুয় এবং লহয়ের চারিদিকে 
ঘুরিয়! আসে । সেই সময়ে এই মন্দির এক মহোৎসব হুয়। 

.. এই মন্দিরে এফটী লাইব্রেনী আছে। ইহাতে বৌদ্ধধন্থ 



সংক্রান্ত অনেক বই, পু কম থি প্রতৃতর সংগ্রহ আঁছে। | অভিজ্ঞ কিন জখাদের গাড়ী অবশেষে 80871081 

একঞ্জন বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার তব্বাবধন করেন । | 997092এর ছারে জপিয়া হাপ্রির হইল । ইছার সহিত 

লাইঙেরীর ঘরটা ছিতলের উপর এবং উহার চতুপ্দিকে | একটা 28104109521 501১০০] ও এক টী 91100100018] 

বারাশা আআছে। এখান হইতে সহনের অনেকট। বেশ | 60951100665] 50090 আছে । জআামরা বাগানে 

দেখিতে পাঁওয়। যায় । এই স্থান্গী অতি মনোরম, | প্রবেশ করিতেই একজন গাঠড_ আলিয়া আমাদিগকে 

_ সহযের কোলাহলের বাহিরে অভি নির্জন 'ক্যা্ডি |! বাগানের ঠিতর লইয়া চলল এবং নানা রকমের 

লেকের পার্থেই। লাইব্রেরীটী বিশেষ বড় না হইলে? | গাছ দেখাইয়। বুঝাইয়! দিতে লাগল $ [কন্ধ উদ্ভেদ- 

বই অনেক আহে, বৌদ্ধধন্ম-বিষযয়ক বহু ইংরাদী |.বিজ্ঞানে একেবারেই অনভিজ্ঞ হওয়ায় তাঁথাতে আমা- 

পুস্তকও দেখিলাম । পুখিগুলি সব সিংহলী। ভাষ/য় | দের বিশেস কিছু আগ্রহ অন্মাইতেছিল না। তবে উত্ভিদ- 

বিখিত, সুতরাং আমাদের বুঝিশার কোনও উপায় ! বিন অনভিজ্ঞ হইলেও এ কথা ঝণনিতে পারি যে, 

ছিল না। বৌদ্ধধর্ম বিধয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎমু না হুওয়ায় | এই খাগানটাতে গাছগাছড়ার খুখ সমাবেশ আছে এবং 

আমর! অধিকঙ্গণ পেখানে আভ্িবাহিত করিলাম ন1। | এইজন্য ইহার লামও স্বিখাত। বাগানটার এক এক 

পুরোহিত মহাশয়ের সহিত কথাবার্তায় বুঝিপাম তিনি ! স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম-- (বিশেষতঃ ইহার একদিকেক 

বেশ ইংগাা ধানেন এবং আতি উদ্দার মতের লোক। | প্রান্তটীর দৃশ্য । বাগানটার এই প্রাস্তে বড় বড় পাহাড় 
পুরোছিত মহাশর তাহাদের 51516015, ৮9০৮ এ | এবং সেহ সব পাহাড়ের গর রবার ও চায়ের চাষে ভর1। 

আমাদের নাম প্রভৃতি সহি করিতে অনুরোধ করি- | চাঞ্জের ক্ষেতগুলি দেখিতে জতি মর্ণোগম, ছোট ছোট 

লেন । তাহাতে দেখিলাম যে 17209 01 ৬21৩5 এরও | গছগুলি পাহাড়ের গায়ে এমন সুন্দর সারি দয়। জন্ম- 

লাম, লছি ওহিগাছেে। [009 ০£ ভ7৪153 যখন ভারত | হয়াছে যে দেগিলে চোখ ভুঙাএ! ওব্যর গাছগুপণ 
পরিদর্শনে আসেন, তখন তিনিও ক্যাণ্ডির এই বৌদ্ধ । খুব লম্ব। লব্বা ও সেঞ।। সেহ।দনণই বেলপ! ২»।টার 

মন্দির দর্শন করেন । পুরোহিত মহাশয়ের জন্য কিছু গাড়ীতে কলম্বো [ফারতে হইবে ধলিয়! সত্বর দেখার 

দক্ষিণ রাখিয়। আমরা গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম । কার্য লমাধ। বছিয়। হো.টল অভিমু:খ যাত্র। কর! গেল। 

আমাদের গাড়ী এইবার “ক্যাঙ্ডি লেকের' ধার দিয়। বেলা প্রায় স্প্রহরের সময় আমস। আমাদের ছে!টেলে 

চলিতে লগিল। এই হণটী আতি চমৎকার এবং এই | আমিযা পৌছিলষ। আড়াহটার ট্রেনে ধিতে হুইবে 
] স্থাণের দুশ)টাও অতি মনোরম। চারিদিকেই পাহাড় বলয়! আম শীন্ব শীঘ্র মধহ ০ঠাএন শেষ করিরা ও 

এব? সেই সব পাহাড়ের উপর লোকেদের বাড়ী, ছোটেণ, ! হোটেশপের সব দ্বেনাপাওন। চুক।হয়া পিয়া রেশন অভিমুখে 

পার্ক প্রভৃতি অবস্থিত । সহরের মধ্যে এই স্থানটীই সর্ব- | রওনা হঈটলাম। ট্রেণে বিশেষ কিছু ভিড় ছল না, আমর! 
পেক্া উত্তম ও মনোরম এবং এই স্থানেই ইউরো পীক্বের! : একটা কারাতে উঠিয়। আগামে বসিধা পথের ক্রান্তি দূর 
বাদ করেন। হুটী বেশ বড় এবং ইহার জল মর্পণের ] কথিতে লাগিপাম। যখাসমরে টেপ ছাড়িয়া দিল, পথে 
নায় স্বচ্ছ ও ঝক্ঝকে। আমদের গাড়ী এই হ্রদের | আবার মুষণধারে বৃষ্টি আরস্ত হইশ। গাড়ীতে চুপচাপ 

ধার দিয়া আক। বাক। পথ ধরিয়! চলি:$ লাগিল । | বসিগ বসিয়। কেবল ক্যাণ্ডির স্থতিই মনে জাগিতে 
অল্পক্ষণের ভিতর আমাদের গাড়ী 9০9০01021 : লাগিল। টেণ কলন্মে। অভিমুখে ছুটতে লাগিল, ক্রমে 

024০7), এর পথে আমিন। পড়িল। পুর্বেহ ঝলি- পাহাড়ের পথ অতিক্রম কারয়! আমরা সমতল ভূমিতে 

য়াছি, কয সহর হুইতে 130%901031 04199 প্রার আসিয়। পড়লাম । সন্ধ্যা প্রায় টার সময় টেখ 

৭1 ৮ মাইল, সুতরাং পেখানে পে।ছিতে প্রায় এক | কলম্বেতে আসিয়া পৌ,ছল এবং আমর! ভাড়াজাড়ি ট্রেণ 

ষণ্ট। লাগল । পথে এমন কিছু চক্ষে পড়িণ না | হইতে নাশিমা জিনিষপহগুপি লইয়। ভাঞতবর্ষে ফিরিবার 

যাহ। বিশেষ বনার যোগ্য। রাস্তার ছুই ধাপে ছোট | টেণে উঠিনা পড়িলাম। অপ্ক্ষণের মধ্যেই টেপ ছাড়ি 

ছোট বস্তি আর কুঁড়েঘর--েরূপ আনাদের দেখের পল্লী- । ৪ধিল। তখন সব্ধ। হই়। গিয়াছে, চারিদিক অন্ধকারে 
গ্রামের পথে সচরাচর দেখ! যাক্স। শৈশবে. শুনিতাম-_ | বিরিষ্াা ফেপিন্নাছে, ট্টেশনে লোকের কোলাহলের মধ্য 
«সোনার লঙ্কা”, কিন্ত আঙ্দ লোকগুলির অবস্থ। দেখিয়া! | হইতে হুস্হুস্ কগিরা টেপ ছাড়িয়া দিল এবং অন্ধকার 

বিপয়ীত ধারণাই হইল ; আমাদের দেশের গরীব লোকে- ; সই উর ছটতে লা।গল ভারতবর্ষে 
রি | নটা আনন্দে ভরপুর থাকিণেও সে রা মঞ উল সব পুরাতন বা নধ্যে ্ গার উঠিযা 2 

সাক দো £ | যেন একট। (িষাদের ছারাতে খিরিঃ। ফেলিতেছ্িল | 
ই কয়! তাকাইয়। দেখিতে লাগিল । হুদীর্ঘ পথ | 

০০ সপ আপ ৩ কাশ আশা জাস্ট সপ পপ পাপা পা সস 

পপ সপ 



ভাগ, ১৮৪৮ 

সংবাদ। 
বিশ্বর।্রদর্ের শাস্তিশাখার আমন্ত্রণ। 

আমর! দেখিয়া আননিত হইলাম যে জেনেডা- 

(09008) স্থি£ বিশ্ব ইঈবাজ্বের (1,922 ০ 

[20019 ) শান্তিবিধ|দ্িণী (1700 079 ড/910,5 

৪01)16119 76209 ) শাখা, আমদের শ্রদ্ধাম্পদ আচার্য 

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাদর আমন্ত্রণ করি, 
্াছেন। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ত্রঙ্ষদমাজের উদোশ্যের 

সহিত প্রায় অভিন্ন। সুখের বিষম এই যে, সঙ্ঘ 

এতপ্দিনে বুঝিয়াছেন যে বিশ্বে প্রকৃত শান্ত আশিতে 

হইলে ধর্ম ভি ধিহীর উপায় নাই এবং সেই ধর্্বও সঞ্ল 

প্রকার সা্রদাযিকত!-বর্ধিত হওয়া চাই? ইহ! বুঝি- 

যাই সঙ্ব উক্ত কার্ষের জন্য এই শাখা স্থাপন করিনা. 

ছেন। ব্রাঙ্ষদমাজ আজ প্রায় শতাব্দী ব্য।পিয়। ধেকাঞ 

নীরবে করিমা আদিতেছেন, এইবার তাহ! লত্বের দৃষ্টি 

আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়। আপ! হয় যেঃ সঙ্ঘ যনি কর্ম- 

কোনাহলে এই লক্ষ্য হার।ইয়া৷ না ফেলেন ত+ বিশ্বে 

প্রকৃত শান্তি আসিবার সররপাত হইবে। 

শোক-নংবাদ। 

কবিরাজ ৬যামিনীভূষণ সেন--“কলিকাতা 
অষ্টাঙ্গ আমুর্বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠীতা খ্যাতনামা 

কবিরাক্জ যামিণীভূষণ মেন এম.এ, এম-বি মহাশয় গত 
২৩শে শ্রাবণ বুধবার পরজে(ক গমন করিয়াছেন। গ্রাচীন 

_আমূর্বেদ-শান্কে যুগোপযোগী ও উন্নত করিবার জন্য 

ধাছারা যত্্রণীল, কবিরাজ মগ্জাশয় তাহাদের অন্যতম 
ছিলেন । তাহার নায় শাস্্/সরাগী ও ম্বদেশভক 'অতি 

১৩৩ 

অল্পই দেবা যায়। তিনি রাঁনকীঘ সংস্কৃত কলেজে 
নিষশ্রেণী হইতে এম-এ পর্যন্ত অধায়ন করিয়! কৃতিত্বের 
সহিত উত্তীর্ণ হন এবং আন্গীবন উষ্ঞ বিদ্যাণয়ের প্রতি 
অগ্রাগ পোষণ করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদাগয়ের 
তিনি একজন সভ্য হিলেন।. সাধারণ সভাপনিতিঠ ও 
তাহাকে যোগধান করিতে দেখ| যাইত। পাশ্চাত্য 
চিকিৎ্মাশান্ত্রের এম-বি পরীক্ষার উত্রীর্ন হইলেও তিনি 
তাহার জাতীয়ব্যবপায় কবিরাজীকেই অবলধ্ন করিয়া 
ধন ও স্বদেশান্ধাগেরই পরি5॥ দিয়। গিপাছেন। কিন্ত 
তাই খলরা (তান অন্নার ছিলেন না। অঙ্গ আয়ুর্বে- 
বিদ্যালয়ে সর্ব না তীয় ছাত্রের প্রবেশাধিকার তাহার একটা 
অন্যতম শিদর্শন। মৃত্যুকালে ইর্ধার বর়ঃক্রম মাত্র ৪৫ 
বদর হহয়/ছিল। ইহার মত একক্ন গুশবান ব্যক্তির, 

1 একপ অকালাবয়োগ দেশের ছুর্ভাগ্য স্তন! করিতেহে। 
আমরা হহার শোকমন্তপ্র পুর ও পরিগরনগিগকে আ|মা- 
দের আন্তরিক সমধেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাদের 
শোকে সান্তবন৷ দান করুন। 

৬হেমোঙ্গিণী দাশ । হ্বগ্রদিষষ ডাজার 
শ্রীহন্দরী মোহন দাশ মহাশয়ের পত্বী হেমাঙ্গিনী 
দাশ গত. ২য়া ভাত্র বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল 
+১৫ মিনিটের সময় পরলোকগত হহয়াছেন। ইনি 

কিছুদিন হইতে বেরীবেরী রোগে তুগিতেছিলেন। 
উজ দিবস হঠাং হদ্যস্ত্রে। ক্রিয। রুগ্ধ হওগায মৃত্যু ঘটে। 
ইনি পাধংরণের কার্যে ও সভাপমিঠিতত ষোগ দিনে 
কখনও আলপ্য প্রকাশ করিতেন না। ইহার দ|ন- 
শীলতা ও উন্নতহদয়ের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা 
ই্ার শোকার্ত শ্বাণী-পুর-পরিক্ননধিগিকে আমাদের 
আন্তরক সমবেদনা! জাণাইতেছি। ভগবান হহ1র 

লোকান্তরিত আক্স।র মাগি শিধান করুন । 

০ 



৩৩৪ [ও তত্ববোধিনী পত্রিকা | ২১ কল, ৪র্খ ভাগ 

জাগো হিন্দুস্থান। 
খাম্বাজ--পটতাল। 

গান- জীক্ষেমেত্রনাথ ঠাকুর বি.এস্সি। আবরসন্াদ--ভবাশীদেবী। 

নবীন ভারত ! গাছ নবীন শুয়ে বিশ্ববাসী গাছে আজি | 

"জাগে জাগে হিন্দুস্থান। ূ তোমারি নাম। 
মহ। াগরণ.আজি তব দ্বায়ে গ্বাও একতানে একপ্রাণে 

জাগে! আনি হিন্দুস্থান ॥* “জাগো হিন্দুম্থ।ন ॥* 

সুহ্ছাও, অশ্রধার। হঃখজাল! জাগে! জাগো বিন্দুঙ্থান। 

ঘুচাও এ ক্রন্দন.গান । গাহ প্জয় অয় হিন্দুন্থান” ॥ 

বিবুধ-নিষেবিত সঙ্জন-সেবিত্ত | . হোফু ভারতের যশোগান। 
মুরনর-বন্দিত পুরাঁপ এ ভারত গাও “জাগে! হিন্মৃস্থান ॥* 

জাগে! রে জাগে! আবার ॥ | 

গানটি বাঁদাযস্ত্রের পঙ্গে গীন্ত হইবে । ইহ! বেহাল এন।জ সেতার শরদ প্রহৃতি যে কোন বন্ধে বাজানে। যাইতে 

পারে। ইহ বিভিন্ন বস্ত্রে বিভিন্ন সপ্তকে-_নিক্ সপ্তকে (খাদে ), মধ্য সপ্তাফ ও উচ্চ সপ্তকে (তারায় )--খাজাইনে 

হইবে । যদি এত্রাজে নিম সগ্ডকের বা খাদের গ! অর্থাৎ গ! বাজাইতে অক্থবিধ! হুর, তবে গা! এর স্থলে প্! অর্থাৎ 

খাদের প! বাজাইলেই চলিবে । সেতারে ধিনি বাজাইবেন, ঠিনি যেখানে "-1”কার চিস্তু দেখিবেন সেখানে 

প্রত্যেক “4” কার চিনের জনা একটি করিয়। বক্র বাঁজাইবেন। খ-্কোমল রা, ্ঞাস্তকোমল গাও ক্ধ! কড়ি 

বা, ম1জ্ম কোমল ধা, পা. ফোমঙা না। হ্যত্ত স্থানের চিত, রে তারার চিন্ু। | 

4 ৭ হু ও | | € 

(মা মা -া মা। পা শাপাপা। মপা ধাধাধা। পাধাণার্পা। রর্পা না ্সা 7 
নবীন ত্বা*রত্ব গা* হন বী নম্থুৎ রে* ৭ * * 

ঙ ণ | | পী রি, 

॥ণধা পা ধা-া।ণার্রার্সা 11 থা 7 -া-া। ধা-ী শী 71 পাশা শাগা। 
ৃ জা ০ গো ও জা « ৭ ও গে তথ গ ও ছি ৬ * ল্ছু 

১১ ১২ ৯. ১৪ ১৫ 

মা 7৩ ৪। ৯২৩৬৪ গা-াশী- আফা শা -া 7 গাশশার্পা। 
সা ন্ জা * * ০ গে ৭ * * ছি ও ৭ স্ছু 

২৯ 85 

পাঁশাশাপা। ধাশাশা-7। পাশা শা ধা।,মা 7া ৩ ৪। 
৬ রী . গো ও ক ৬ ছি ৭৭ ৭ লু স্ব ন্ 

আৰ ৯৮ ১ 

মা "শা ৩ ৪ 
তা ব্ জা. 



২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 
মা মা -া মা। পা শী পা পা মপা ধা ধা ধ। পা ধাণার্সা। রর্দানার্সা 11 
নবীন তা *র তত গা," * হন ৰীন নু * রে ও * ও 

২ ২৭ ৮ ২৯ ও 1 

[৩ ৪] 
|ণধা পাধা শা।ধা শা শা ণা।াঁ-া-াব।পা ৭1-7াপা। মা শা মা মা। 

ও ৬ ৬ ডু ঙ ভা ও ও ও গো ৬ ও ও ছি গু ০ ল্দু স্বা নম হা! 

পাপ ৪ 

৩৩ ২ ১৩ ৩৪ ৩৫ 

মা এাঁশীর্মা।মাশার্মা শামা শার্মাা। রাগা্মা পা। যা 77) 
4] *০ * গ রর গণ ণ আর্জি * ত.'ৰ ত্বা * রে ০ ৪০ ৪ 

৯৬৩টি 

4০, ৩ খ্টা৮ ৩ নট ৪৩ | 

ধা শা গা রা 777 সাশাসাঁ 11 পা শরাঁ 1 পাশ 7 41 
গা ও ও ৬ গোঁ ৬ ৯ ৪ আঁ ও দি গু জা ০ ৬ ৩ গে। $ ও ও 

০০৮ ও বম সপ কহ পাম হত এপাশ 

৪১ ২ ৪৩ 

(পা -া ধা -া। পা -াশাগ। মা ২ ৩৪) 
আ * তরি * হি * * ন্দু গথান্ 

ৃ ৪৬ | ৪৭ ৃ ৪৮ 

।াধা-া 1] ণা ধা ণাজ্া।রা-াশী সারা মা জর্বী। সা 7747 
যুছা* ও অ * শ্র ধা রা * * * দু $ খ জআা* লা * * * 

মিনির রটারিিরারেরিটিার 

৪৯ ৫৩ ১ রর ৫৭ €$ 

|ণাধাণার্জা।৪9াৎ ৩৪ ারার্মাজর্€া।রা ২৩৪ গাগা শর্খা। 
ৃ ঘু ঢা ও এ 

টিবি টার টরিরারা ররর পারছে চারার 

8৫৪ , ৫৫. ৫ রি 7 ৫৮ . 

গা র্গারা খা । মালালা শশীবল।মরমার্পার্মা।রা শর্মা গ। 
ক্র ও লগ লন | পা ৬ ? / ৪ গু $ ন্ বি বু ঘ পি চ্ষ ৪ ৰি ত 



২১৩৬ তত্ত বোধিনী পত্তিক' | ২১ খল, ৪র্থ ভাগ 

৬১ ৬২ ৬2 ১৫ ৬৩ . 

রাশার্ভা রা সাঁশারার্সার্সা সা রা র্সা। পা শার্সা ণা।ধা ধা ণা ধা। 
স *জ্জন সে বি ত নম্র ন নক বন্দি ত পু রা ণ এ 

৬৫ ৬৬ ৭ ৮ 

মা-া-া11মাশা পা 71 
ড বৃ বি ৬ তব গু 

৬৪ 

।পা-া ধা পা।পাশাধাপা।মা-া পা গা। 
ভা ০ রর তত জা ও গো রে জা * গোজআা বা, 

পপ সস তা 5 

৬৯ ৭ শ১ ৭৭ গত 

(ধা শা ণা-া। পাশা রা পাঁশারাঁ না গা 7771 শা রা ্সা। 
বা * সী ০ গা * ছে * আঁ নি * তো ০ ৩০ ০ * মা রি 

৭৪ ণ৫ ণঙ ৭৭ ূ ৭৮ 

17 77741 আাঁ-া 71 শাশার্পা 11 [র্পারার্পা। আর্জার্বা। 
ও ৬ ৬ ৬ না ও ও ৬ ০ ম্ গা ও এ ও ক তাঁ * নে 

৭৯ এপ ৮১ .ভহ ৮৩ 
সারা র্সা। মাঁর্ভারা। গাধা পা] ধা ণা-1) আমা -ার্যমা। 

এ ০ ক প্রা * পে জাগো হি ছু স্থা ন্ জা ০ ০ গো 

তর -এ৯০০, 

৮€ ৮ ৮৭ 

মা জ্ভা 1 শা সা ণা 7 পরমা -া বর্ম মামা রা র্ঞা। 
জাগো * ছি *ন্ু * স্থা * * ন্ গা **হ জয় জ দ্ 

সপ্ত জে » সত এ স্্ 

৯৩ 

রা শাশার্পসা। গা শামা র্যা শর্মা -াভ্তা 71 রাঁঁা শার্সা। 
ছি গু গু ন্ডু না ন্ হো কু ভা ৬৬ তে ৬ রী গু ষ ৬ ৬ শো 

অপ 

৯২ ৯৩ ০] 

। গা ণা 1 শশা পা প-7-1 ধা -া-া ধা] পা -া শা "শাহ ]7 
গা গাঁ ও জা ও ও ও গো ১৪ ০ ছি ও * ন্ছু সা ৪ * ল্ 



ভাঙ১৮৪৮ ১. . 

জাগো হিন্দুস্থান। 
ধান্থাজ-_পটতাল | 

গান ভ্ীক্ষেমেনাথ ঠাকুর বি.এস্ পি। : গ্ষরসন্থা_বাণীদেবী। 

সমগ্র স্বরসম্থাদটি 

ফেবল 

এআাজ ও অনুরূপ যন্তের জন্য । 

১. ই ৩ & রি টু 

র্যা শা -া শা |রাঁশাশাশ।রমাশশা-।গার্মার্গার্মা। মা শর্মা] 

সা ॥ গা সা । সামা গা মারমা -ার্মা-। 

| ধা ॥ পাঁ ॥ ধা ॥ পা সা সা। রর্পানার্লা 1 

| মা | 1 মা | মমা মামা-। 
নবী * ন ভাঁ* মত গাঁ * হন বীন শু * রে ০ ৬ 

. ৬ ৭ ৮ ৯ ১৬ 

॥ণধা পাধা-1।গা ণমাঙ্গা। পা শা শা এমা 77 লগা 17 গা। 
| পমা রাধা "| গা ণৃ ধা ধা । থা ॥ সা ॥ ণাঁ সারা সা। 

০৬ ডৎ * * জা * গো জা * * * গো * ৭ * হি * * ন্গু 

১১ ১২. ১৩ | ১৪ ১৫ 

| [াঁসা। সা সাঁর্পা সা] 

(মা শা ৩৪।১ ২ ৩ ৪। গাং মঃ পা গা। ধাঃণংর্সা ধা! গাঁ শা শা 71 

। ধা |. | সাঃ রঃ গা সা। মাঃ পঃ ধা মা। গা 

| পা | 
না ন্ জা ০ ও ও গো এ ও ও হি ও ও নু 

পপ স্স স্সসসসপাা 

১৬. ১৭ ১৮ ১৯ ২, 

রমা ২ ও ৪ |গণা-া-াশা।ধাঃ ণঃাধা।ণা-াপাএ।ধা ২ ৩ ৪ । 
1 মধা পনা সর্ধা বর্গ । পা | মাঃ পঃ ধামা।পা-াগা-1। মঙ্ঞা রসা রজ্ঞা গম | 
॥ মধা ণনা ধণা নর্সা। সা ॥ সা. ॥ রা-াসা-ন। সা | 
স্থা ন্ জাত * * গো * * এ হি *ঠত শু স্থা ন্ 

রি ক 



২১ কর, ৪ ভাগ 

২৩ রর ২৪ . ২৫ ২১ ২২ 

ধা -া-া 7. ণা-া 7" ধাশাশা-। সাধাণাধা।ধা-া শা 1 
1) সা | রা 1 সা ॥ পামাপামামা-শা ঃগঃমা। 

॥ ধা ॥ থা | ধাঁ ॥ সা সারা সা।ধা-া শা .1। 
নবী *ন ভা নত রত গা * কন নবী ন মু * রে * * ্ 

১৩০ ২৭ ২৮ হট ৩৩ 7 

॥&পধাঁ পমা মা 1 ধাং ণঃ পারা সা শা "7 পাশা শা এ ধা -7া৩৪। 

॥ গমা রনা সা ১41 মাঃ পঃ ধা ণা। ধা | গাসারাসা।মা 
ও ৬ ও ঁ ও জা ড় ঙি গো ০ ও গু ঘি ও ৭ নু স্থা ন্মহ। 

ও ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ 

॥র্যার্পা ধার্সা।রমার্গার্মার্পা।াঁগার্যার্পা। মা পার্মাসা। ধা777। 
মা ধার্পাধা।মা গা মা'পা।মা গা মা.পা।মা পা ধা ণা। ্ 
জা *ৎ * গণ র * পণ * আআ ,* বি * তত ৰ দ্বা ৭ হয় * « * 

ওষ্ঠ ৩৭ ২৩৮ ৯২ ৪8৩ 

॥ক্ধা -াপা-া। ধা শা শা" মা -া ধা - পাশা দা | মা -া ধা "া। 

ভা ৭ ৩ ও গো ০ ৩ ও ঘা ৭ জি .ৎ তা ৬ ও ও গো ও ০ ৩ 

(পা -গা-া। পা 1 -া গা। মাসারাগা 
রা ধা রাধা রাঁর্জা। সা? জি ও ছি * * ন্কু স্থান্ 5478 

|  গৃ মা ( মা গা মা পা। 
মধু ছা* ও ক লা ধা. 

লা ্ মা শপ -র্মার্গার্মার্পা। 



৪৭ ৪৮ ৪৯ এ 

র্যা 41) আারার্যা রা ।র্জা 74141 মী্গার্পা। পরী ২ ৩৪। 
। রা | াঁনার্রা অনা | সা | বাঁ ার্রার্জা। | *। 
মা ত্ঞারা মা জ্ঞরা জ্ঞ| মা গা মা পা নম! 
বা ও ও ও ছু; থখ আগ লা * « ও 

€১ €ং ৫৩ ৫৪ ৫€ 

॥্ঞারার্মার্ঞরা।রা ২ ৩ ৪ |্পার্গালার্সা। ণাপাগাসা।মাধাশার্সা। 
রাণারার্সণা। ধা ॥ | | ] 
ত্ঞারা মাজ্রা স 

খু চাও এ ক্র*ন্য ন গা* * * 

গত ৭ ৫6৮ €৯ ৪ 

॥সামা ধাঁসা।মা ধা পা মা। গামা গা। রামাজ্ঞারা।সাধারাসা। 
! ধা মা। এ | | 

» ৪০ * ন্ বি বুধ নি বেবি ত সন জ্জন সে *বিত 

তঞ 5 ভ$ গ€ 

পারা সা ণা। ধামাণাধা। পাসাধাপা।]সাগাধাপা। 
ভা রত জা”* গরে 

১ 

মা সা রা সা। 

দুর নর নন * নি ত পু রাগ এ 

৬ ৭ ৬৮ ৬৯ 

।মা সাপাগা।মার্সার্যা সা। পর্মর্গ এ মর্গরা গা ॥ পর্র্গা মা গররর্ধী রা। 

1 ॥ মা-া মা 71 | | 

জাত গআা বা* ০ রুবি * শব * থা * সী * 



ণহ ণ৩ খঙ ণ১ 

| রসনা পা গররর্ধা রাঁ। রর্পনা সা রা রা। গালা শশা শাল রাঁর্সা। 
| ৃ | রা ॥ রা সা 
॥ . | ॥ ণা | 
গা ** ০ হেত ৬ আ*ৎ* «০ গ্িৎ০ তো ০ ৪ ও ও * মা নি 

৭৪ 4৫ 4৬ ৭ ৭৮ 

7 77 আসা -না-7া71 শাশার্পা 71 পাঁর্পার্সা। মার্জা রা। 
! | ধা | | 
1 ্ ॥ মা 1 ॥ 
| | সা সা-। 1 
৪.5. ২ না ৭ * * ম্ গাঁ ও এ * ক তাঁ * নে 

খনি ৮৬ ৮১ ৮২ ৮৩ 

সারা র্স।। মার্ভার্বা। ওাঁর্ডার্মা। আমা ণান। মালা মা। 
. শাঁর্সারা। জারা । ' 

ণার্পা ণা। ধা ণা । 
এ «০ ক প্রা) * পে আআ গো ছি ন্দু স্থা ন্ ভা * * গে! 

পিউ ০ ০ ই ১ 

৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ 

| মণ ার্জা | রা-ার্পসা 71 ণা-া মপধণা 7। (জ্ঞা মা-া ধা।রার্ভামাধা। 
জা ৬ গো ও ছি » লু * সং ০ ৩৩৩৩ ন্ গা ৬ ৩ স্ জয় জজ রয় 

ভা ও চ তে বব গু 

শস্য শ 

৬৯ 1 ৯ক | 1৯,খা | ৯১ ৯২ 

| ণাঃ মং শা পা) রা -ী মপধণা |রাঁশীণা 71 মা-ী-া7। পাশা 7া 71 

. ॥ গা ॥ ণা । ] ] 
হি * * ন্দু স্বা ন্ হো কৃ 
৮ ৬ ৬ শো গা প্ গা ও জা ও ও ও গে! ৩ ৩৩ 

৯৩ | ৯৪ 

(ধা -া 7 ধা। ণারাঁ যা পা] 
| ॥ ণা মারা থা] 
হি ও ৭ ল্ছু স্থা * * নু 



তাবে, ১৮৪৮ জাগে হিন্দুস্থান ১৪২ 

খান্বাজ-_-পটতাল। 
গন-_ত্রীক্ষেমেক্জনাথ ঠাকুর বি-এস. সি। স্বরসন্বাদ-_-ওবাণীদেবী। 

এই সমগ্র স্বরসম্বাদটি 
কেবল - 

সেতার ও অনুরূপ যন্ত্রের জন্য । 
রি ৮ ৩ ৪ ৫ 

(ধা সা সাসা।র্া গু থা ণ্1।ম্া ধা ধা ধ্া। সা সা ণৃ ধৃ1। রপানা সা শ। 

মা | ণ্ | সা | ণাঁ ধা পাম । ণধাদ্া ধান 
নবী * ন ভা * রর ত গা * হু ন বী ন ন্ুু* রে * 

১ ণ ৮৮ তে ১৩ 

।সসা ণা গান গাণ্মান্া।পাপাপাপা।মামা মামা।গা "এ গা। 
।গ্মা াঁধ্যা 11 গাণাধা ধা।ণা ণৃণাণু।সা সালা সা।থা সারা সা। 

সি ২৬ 

৬ ও ঙ ঞ গু জা * গে ও জা * গু গু গো! ৬ গু ও ছি ৬ নু 

এ ৮ (৮ সপ. - ৯ 

১৩ 5৯২ ২১৩ | ১৪ ১৫ 

[সা সা।সা সা সা সা] 
॥মা -া ৩৪1১ ২৩ ৪। গাঃম্ং পাথ্া। ধাঃণ্ সা ধা থা সাণা সা। 

(ধা -া ! | সাঃর্ঃ গাসায্াঃপ্ঃধাম্া।পাপাপাপাা। 

স্থা ন্ ভা ৬০ ও * গো ০১ ৭ হি * » পদ 

১৬ ১৭ ১৮ ১৪ ২৬ 

॥ ধ্ধা গন! সখা রগা। | ধাঃ ণ্ঃ সাধ্া। পৃ -া পাশ ধা ধা ণা ন্!। 

॥ মধ্য ণ্না ধ্ণ! ন্সা। 1 মাঃপ্হধাম্। রা 7া গা 11 মা মাপা দা। 
॥ | সাঃ র্ঃ গাঁ সা। সাঃ গুলা হাতা হা 
না ন্ জা «এ ০ ৪০ গো * ও ও হি * *ন্দু স্থান 

৮ 

শী পর উপ ৫৯০৮৯ 



২৪২ তত্ত বোধিনী পত্রিকা ২১ কল্প, ৪ ভাগ 

১ ৬, ৩ ৪ ঞ ৫ 

মা সারাসা। পাধাণাঁগা। মা-ামামা।| সর্না স্নারাঁর্সা। ধপা মা গা 7) 
॥ ! । | ॥ মগা রা সা -। 

| | ৷ ূ | ধা পা পা 
| | | মাশামামা। গা মা ণ্াসা।র্া প্স্ান। 
নবী নত ন ভাঁ ০ রর ত গা ০ হন বী ন সু ও রেণ ০৩ ও 

১& ৭ ধা ২টি 

। পধা পনা সর্ধা ররগা। | | | 
| সসা থা ধা 7 | মাঃ প্ঃ ধা ণা। ধা ধা ধা ধা; গা সখা রজ্ঞা গা। 
| গ্মা ণাঁ সাং 71 ধাঃ ৭ সারা সা সাসাসা। পা সা। 

৩৬ ও ও গু জা ৬ 9 ও গো * ও ও ছি ০০ ৪৬৩ নদ 

৩ ॥ ৩১ ৩২ ৩৩ 

॥মা ২ ৩ ৪। ্মার্সা ধার্সা। মাঁর্গার্মা ্পা। মা র্গ মা র্পা। 
| ধা | মা ধার্সা ধা। মা গা মা পা। মা গা মা পা। 
স্থান মহা! জা * * গ র.* পণ ৪ অ1 * জি « 

৩৪ ৩৫ ৩ ৩৭ ৩৮ 

মার্পার্মার্সা। ধা না শালা।জ্ঞা ধারা পা। সা ধা সা ধা।সা ধা মা ধ্া। 
মা ্সা ধা গা। 

ভ্ভ বৰ হা 5 নে গু গু ষ্ বা গু গু ঙ গে! ঙ গজ ত্সা গ জি 

শপ? পপর» এ+ _. ক সস সস পপ 

৩৯ ৪৪ ৪১ ৪২. ৪১ 

॥রা ণা রা ন্? ধা সা ধা স।। ণী রা ণাঁ সা।গা সা ণা সা।ধা গাঁমাপা।] 
জা * * * গা * * * আজি * হি * * ন্দু স্ান্ 

রানা ০ প্র এএসপি 

৪৪ ৪8৫ ৪৬ | ৪৭ ৪৮ 

১২ মা সা ১২ ৩৪। ২২৩৪1] ১২ ৩৪। ১২ ৩৪। 
ঘা ধা স্। . | | | 1 

সু ছা ৭ ও ঘঅ * অশ্রু ধা রা ৭ * *. হু ঃ খজ্। লা ৭ 



ভার, ১৮৪৮ জাগে হিন্দুস্থান ১৪৩ 

৪৯ €ও €১ ২ ৫৩ 

।মাঁরগার্মা প্পা। মা ২৩ ৪ ্বার্বার্যার্রা। সা ২৩ ৪। সা গণাপাগা। 

রা র্খা রার্জা। রা ॥ সা ণার্রা সর্ণা। ধা | | 

মা গা মা পা। মা ।ভ্ঞা রা মা জ্ঞরা। সা | । 
* ঘু চা ও এ. 

৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৃ 

| পর্সা ণধা পগ! রসা । মা 1-7- মা -া শামা মা ণ গা ণা গাঁ ণী ণ। 

| | ধা সা। মা ধার্সা ধ|। | 
ক্রুৎ ০* না ন* গা তত ০০১ নু বি বুধ নি যে বি সন্ত 

সপ ৮ শাশ্পািপপপাশ্পীশ্পা
শিিটশাঁটি টি [তে 

দিত 

৩৬ ১১ ৬২ রা 

মা মাম মা। ণ পণ পণ প31 সাসা সাসা। 
সুর গ ণ বৰ * নন্দিত পুরাণ এ 

৫৯ 

। ণাঁ ণাঁ গা ণ। সা সা সা স। 

স্ এ ত্ভা ্ে] সে টি ৰি তি 

সর 

০০০৯৫ 

৬৪ ৬৫ ৬৬ | ৬৭ ৬৮ 

।সাস্স্াস্া।স্স্স্স্া।সাসালসাসা। ম্যাম ম]। ধা ধা পা পা। 

। 1 । | | মামা গা গা। 

। | | সা সা সা সা। 

তা * রন্ত জা * গ রে জা * গ আ বাণ * রয়, বি * শব * 

গুন ৭৬ 2৩ ১৮ 

; ধা ধা গা গণ ধা ধা গা ণ।। ধা ধা ণাগা। সু -া-াঁ "1 

(মা মা মা মা। মা মা মা মা। মা মামা মা। গা 

সা সারা রা। সা সারা রা। সা সা রা রা। সা 

বা * সী « গাঁ ৎ হে আআ ।* ভি * তো * 



৮০৬৬৪১৪৫৯১৫ ২১ কল্প, ৪থ ভাগ 

শ৩ . শ৪8 ৫ গণ ৭৭ 

॥7-া রা সা। পা ধা ণার্সা। স্ম-া-7া 7 সা ২ সাঁ-। (রা রা ৭17 
ও | গা মা পা ধা। ম্! ॥ মা 1 
রঃ | পা ধা পা সা। ধা | ধা | € থা থিশ্ব। 
| ॥ গা মাপা ধা। ধ্া ॥ ধৃ | 

৬ ৬ মা রি ৬ ও ও গু না *. * ০ ম্ গা ও এ »* ক 

শ৮ ৭৯ ৮৬ ৮৮১ ৮২ 

॥ণাঁ ধা ৭11 সা রা সা। সা লা রা। রা জ্বাঁ রা। “সারা | 
মা মা মা] ধাঁ ণাঁধা। ধাঁ ধা ণ]। মা ধা ণাঁ। ধা ণা-। 
| পণ মা মামা) মামা মর ণবী মাণএ11 মা মা - | 
৬ত1 ০ নে এ ০ ক প্রা * পে জা গো হি নু স্থা ন্ 

৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৭ 

মালা শার্মা।মা-ার্াএরা-ার্সা শা 7 মপধণা 71 (সা সাজ্ঞামা। 
দা * * গো জা * গো * হি *ন্দু * স্থা ***** নূ গাঁ ০ * ভু 

ভাঁ ০ ও র 

৮৮ ৮৯ )৯,ক 777 11৯০৭ধ 70৯১ 

ধাঁ ্পা ভর্তা মা ণাঃ মঃ ণা ্সা। রাঁ-া মপধণা - 
স্বা ন্হো*** ক জজ রু জ য় 

ই... 
উর্সা রা র্জা ম। 

এ 
গে! ৬ ৭ গু 

্ হি * * 
তে* .র * ষ 

নদ 
শো 

৪৩ 

ধা র্সা মা ধা। 
ধা র্স। ধা মা। 
হ গু ৬ ন্ডু 

| রাঁ-াণা 1 মা পা ধাণা। 

গা ন্ গা ও জা ০ ৬ ৩০ 

সা মগ পপর তক 

কষ্ট 

মা মা রা থা ]] 
ণ মখ রা এ! 
গা ঙ ঙ ন্ 



আদর্শ মিষ্টান্ন ভাঞার 
(২০৬ নং কর্ণওয়ালিস্ হট, শ্রীমানি বাজার ) 

আমাদের এখানে সর্বববিধ মিষ্টান্ন অতি বিশুদ্ধ ঘ্বৃতে প্রস্তুত হয়। আমরা বিবাহাদি উত্সবের 
কণ্টাক্ুও লইয়া থাকি । আমাদের দোকানের বিশেষ হ্ৃবিধা এই যে বসিয। খাওয়ার ও বন্দোবস্ত আছে। 

দি... স্পেস 

ভাঃ উমেশচক্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত 

পাগলের মহোৌষধ। 
৫০ ( পঞ্চাশ ) বগুসর যাবত আবিষ্কৃত হইয়া শতসহ হর্দান্ত পাগল ও সর্নপ্রকার বায়গ্রস্ত 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মুচ্ছণ, ঘুগী, অনিদ্রা, হিপ্রিরিয়া, অক্ষুধা, স্মায়বিক ছুর্নলহা প্রভৃতি বোৌগে 

ভা ফলগ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিন! ঘুল্যে পাঠাই । এতি শিশি মুল ৫২ পাঁচ টাক1। 

এস, পি, রায় এ৪ কোং | 

১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস ফ্রাট, কণিকাতা ॥ 

আমি অতি আহলাদের সহিত জানাইঙেছি যে ড. 0. 7179 আবিষ্কৃত পাগলের মহৌবদ আমার 'এক পিতব্য 

ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন । তাহার উদ্ধাদরোগ প্রবল হইলেই তিনি উহ! ব্যবহার কধিতঠেন 

এবং তাহা অগ্রিতে ভলের ন্যায় কাধ্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়। শিরয়ে প্রত্যেক উন্মাদরোগীব 

জন্য ইহার ব্যবহার অন্থমোদন করিতে পারি । ইতি--- 

৫1১ [ব, বারাণসী ঘোষের সেকেগু লেন 1 
যোড়াসাকে।, কলিকা'ত। ॥ জ্ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ! 

১০১ ১২১ ২৪ 

ক্ষ ৭ শপ ০ পাপ ক টপ +০, ৮ ও সপ 

1২150. কমলা নিষ্টাঃ ভাগার। । ০. 1954. 

(৩২ । ২ পট্যাটোল। লেন-__আমহ'বট দ্রী ডাকঘরের সম্মুখে ) 
সন ১৩০০ সালে স্থাপিত 

আমাদের দোকানের বৈশিষ্ট্য এই যেঃ ইহ। একধারে সর্বপ্রকার মিগ্নাম্নের ভাওার । 

১ম বিভাগ । “হরেক রকমঠসন্দেশ, দধি, ক্ষার, রাব্ড়ী, ক্ষ'রের খাবার, ক্ষীরের ফল ইঃ । 
২য় বিভাগ । মিঠাই-_যত রকম হওয়। সম্ভব। ৩ম । জলপানবিভাগ 

অডণরি দ্রব্য সময়মত ও ঠিক ভবে সরবরাহ করা হয় । সাধারণের পরীক্ষ। প্রার্থনীয় | 
শ্রীবিপিনবিহারী লাহ।। 

চি 

সাহাপুর, পা ই প্রগণী॥ চা 
লা রাজী,নবকুষ রা শৈভাবাতার, কালিকীও) 1] 



স্থাপিত সন-১২৬৫ সাল। 

ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড চেমস্ফোড বড়লাট বাহাহুর 
ও লড+রোণাল্ডসে বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাছুর কর্তৃক পৃষঠপোধিত 

বটকুষ্ পাল এগ কোং 
' সর্ঘপ্রকার বিলাহী ও পেটেণ্ট উষধ, চিকিৎসার, উপযোগী যন্ত্াদি, সুরা, 

পশ্তচিকিৎসার ওউঁযধ ও যন্ত্রাদি ও বৈজ্ঞানিক বস্ত্াদে বা 
হেড অফিদ্ £--১৬৩ নং বন্ফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা । 
শাখ। অফিস £_-৩* নং শোভাবাগার সীট, কলিকাতা । 

 হামিওপ্যাথিক বিভাগ £--১২ নং বন্ফিল্ডদ লেন । - চক্ষু ও চসম। বিভাগ 2--১২ লং বন্ফিল্ডল্ লেন। . 
শাখা_-৩* শোভাবাজার গ্রীট । দস্তচিকিৎস। বিভাগ £--১৬ নং চারন! বাজার পেন। 

আযূর্বেদিক [বতাগ 2৩৭ নং শেভাবালার ট্রাট। স্থর! (বভাগঃ--৭ নং বন্ফিল্ডস্ লেন । 

ফ্যাক্টরী £--৩ নং বীগপাড়া লেন, দমদম জংসন। 

রিসার্চ ল্যাবরেটরি _-১৮নং শশীভূষণ সুরের লেন, হাটখোল| পোঃ, কলিকাতা । 

১। আমাদের এই বিভাগের অভিজ্ঞ ও রসায়নবিদ্ ব্যক্তির সাহায্যে আমর! সকল প্রকার পদাথ, 

জল, গুষধ, সুরা ও মোম প্রস্ততি এনালিসিস্ ৰা বিশ্লেষণ কন্পিয়া থাকি এবং মুর পরীক্ষাও বিশদরূপে 

হইয়। থাকে । পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়। রাসায়নিক বন্রাদিও এই স্থান হইতে সরবরাহ 

করা হয়। 
২। এই স্থানে বিবিধ প্রকার আবশ্যকীয় পেটেন্ট ওধষধাদি প্রস্তত হইয়া থাকে । 
৩। সোডা খলমনেড প্রস্থৃতি উৎকৃষ্ট পানীয় জল এইখানে প্রস্তনত হয় । 

এলিকার অশ্বগন্ধা | 
শ্মৃতিশক্তি হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্যে অমনোযোগিতা, হিগ্রিরিয়া, সর্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তগল্পত। 

তাকালবাদ্ধক্য, শু ক্রতারলা, পুরুষত্বহানি, বঙ্বয্ব, কাস, ক্ষয়রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমুত্র, অগ্নিমান্না, 

অজীর্ণ লম্নারোগ, কোষ্ঠবন্ধত। প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ । সেবনে অতিরিক্ত মানসিক ক! শারীরিক পরিশ্রম- 
জনিত দৌর্পলা দুর হয়, দেহে নববলের সার হয়। বহুকাল রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্ণ্দণ্য ব্যক্তিও 
্বাস্থ্যসামর্থ কিরিয়া পাইবেন । ইহ৷ স্থম্বাহ ও স্মুক্তিকর। ৃ 

পপানা” 

পন্মকুন্থম তৈল | 
সৌগ,ঞঈ, গুণে ও বণে সকলেরই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । কেশের মুল দৃঢ় করিতে, লাবণ্য বৃদ্ধি 

*রিতে, মস্তিক্ষের সকল প্রকার উগ্রতা বিনাশপুর্ববক স্থশীতল করিতে ইহার সমকক্ষ তৈল অগ্ভাবধি আবি- 

*ত হয় নাই। 
ইহা বিশুদ্ধ তৈলের সহিত অনেকগুলি পরীক্ষিত মুল্যবান ভেষজসংযোগে প্রস্তুত হুইয়াছে-_-শির5 

ড়া, শিরোধূর্ণন, স্মাযুবিকার ও দুঃন্বপ্রের ইহা একটী অমোঘ শান্তিকারক তৈল; বিলাসীর একমাত্র 
আাদরের সামগ্রী, বঙ্গললনার সোহাগের বস্তব। 

্লীভাদের অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, এই তৈল তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী--কেশের 
একালপকতা, চুল উঠিয়া যাওয়া, মরামাস,০ক* দ্র প্রভৃতির একমাত্র প্রতিষেধক । 

এই মহ্হোপকারী তৈল বিশিষ্ট উপাদানে প্রস্তত। সকলকেই ব্যবহার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করি॥& 

কেন জ্বরে ভুগিতেছেন ? 
মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর এডওয়ার্ডস্ টনিক 

সেবনে ম্যালেরিয়া, আসামের ফালাঘর প্রস্তুতি যাবতীয় ভ্ুররোগ একবারে সন্বর দুরীতৃত হয় ॥ 
মৃল্য- বড় বোতল ১//* ছোট বোতল ৮৮৯ মাশুলাদি স্বতঙ্জ।. 

[ ২৬২ 



০৬ 

মাসি উর ৪০0৫18০ ূ 8১, ০, ভে, ৫32. 

বু িকসবাহির 
একবিংশ কলা (বট টং 

চতুর্থ ভাগ ধা 

- আশ্বিন বর্ষ ৯4) 
১৮৪৮ 2 

তত্রে ীপুরিকা... 
্্ধ বা একমিঘমথ আনীত ফিঞনাদী বদিদং ন ধিমহগহ। ভদেবশিাং আনমনন্তং শিষং 588 রা 

বর্বধ্যাপি সর্ববনিয়ন্ত, সর্ব শ্রয়ং সর্বধিং মর্বণভিগদ্ঞ্চবং 
পূর্ণ প্রতিষষিতি । একন্য লা দত 

৯৯৮ সংখ্যা 

পাঁরজিকমৈহছিকঞ শুপ্তবতি। তগ প্রীতি শ্রিরকাধ্যসাধনঞ্ণ ভঙপাদলসে
যু যু ূ খ্ 

নি ছি ২ ল হি ৃ গু 

দ্পাদক-প্টক্ষিতীনদ্রনাথ ঠাকুর এ 
/ 

১। বন্ধু আমার প্ীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর রি ১৪৫ 

২। ভট্টুনারারণ প্রভৃতির বঙ্গে আগমনের কারণ ্রক্ষিতীত্রন/থ ঠাকুর *১০ ১৪৯ 

৩। ন্ুদিন দুর্দিন ( কবিতা) | গ্রীহ্মায়ুন কবির 
রি ধন 

৪) উপদেশ ও উপদ্েশক 
সিরমানাথ পালিত 

০০৭ ১৫৩ 

৫1 অভয় ( কবিত। ) 
এ জীনিম্মলচন্ত্র বড়াল বি-এল্ তত ১৫৫ 

৬1 রাজর্ধি এবাছিম বল্ধী সম্বন্ধে করেকটা গল প্রী:মীণবী জমিরুত্দীন বিন্যাবিনোদ কাবামিধি 
১৫৫ 

৭। আ.গ্রকসগিরির আত প্রকাশ পঞ্চানন রায় ৮০০ ১৫৮ 

৮। ব্রহ্গসঙ্গী ভ-ন্বরলিপি-_. 2 | 

অরূপে্র রূপ হেরে 
| শ্লীনির্লচন্্র বড়াল বি-এল্ 5৪৪ ১৬৩১ 

৯) শ্িক্ষকত। সম্বদ্ধে বংকিঞচিং কবিখুণাকর শ্মাশুভোয মুখোপাধ্যায় বিএ ১৬২ 

১৪। সঙ্গীত-দ্বাধ্র, 
ূ রঃ রহ 

১১) "স্থায়ী বা আস্থায়ী” .... ক্লায়বাহাছুর উপীননাথ সান্নযাল ১ ১৬৬ 

১ | হর তারভী ; রায়বাহা ছু গদীননাখ সাক্যা'ল শর 
না বহ. রর ৪৪ 

্ খ পারিচ়-_. 
ূ হধ চা ঞ 

২ ০ ১ জ্ট ও সাহিত্য; টির পু ১
 রি উহ পি. 

রা ৪ 

৮৮০০ 

১৫) শে/ক-সংবাদ-- | , 7 | পু 

কর্ণেল প্রধান বু . রি দু ০ 

১৬ ছ্ানপ্রান্তি রা 
"* সাল 5৩৩৩। খঃ ১৯২৩)। সন্থৎ ১৯৮৩। . কলিগতাবৰ ৫*২৭। আশ্িন। 

ওখবোধিনী পত্রিকা বার্ষিক দূল্য ৩২টাফা * ] আদিবাখ্মসমাজের কর্খাধাক্ষের নামে 

ডাঁকমাঁগুল &* আন! ৷ এই সংখ্যার মূল্য) আন! পাঠাইতে হইবে |. 

ডাঃ গেভিনের সব ৮০১৬ ঠা | 

হুল ৪ * 
॥ পাইকারী 

ভজন ৭7 
তরী ও কমিশন? 

পাস ৭৪ 
সুলত। 

জারমলীন লিমিটেড কনিকাড। । হেড ফিদ--১২৩ লোযার সাবু “না
র রোড-। অ-১৫৫ ৫্নং হা ্ীট 



শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ 
অটুট রাখিতে হইলে প্রাচীন খধিগণের বহু শংসিত অশ্বগন্ধা 

রসায়নের উপাদান 'সমৃহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে প পন্তৃত 

তেজক্ষর, বলবদ্ধিকর, স্ফুর্তিকর 

স্বৃতিশক্তির ত্রাস, বার্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মাথাধোরা, কার্যে অমনোষোগিত ও : 
সর্বববিধ মানসিক বিকারে এবং বন্ধ্যত্ব, কাশ, ক্ষয়রোগ, বন্ুমুত্র, কোষ্ঠবন্ধাতা, অগ্নিমান্দা, 
শুক্রতারল্য প্রভৃতি টিল রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহ সেবনে সকল প্রকার দৌর্ববলা 

দুর হইয়া দেহে নববলের সথশার হয়। খাইতে স্থস্বাদ্ব। 

দাম--১1/০ এক টাক! দশ আন! । 

তম্বক্রুল তক্ষক্িক্ষ্যালল হ৬ঞ্ 

্াস্সর্মানি২উদ্জিন্কতাভল অস্সান্কু ভন ৩ চিনম্বিতউত্ভ । 
| নিলা | : 



শারদীয়া বিশেষ-সংখ্য! বাহির হইয়াছে। 

ইহাতে রবীন্দ্রনাথের গৃহ প্রবেশ ও চিরকুমার সভার এক-একটী এবং তাহার 'আধুনিকতম একটা 
গন ও তাহাদের স্বরলিপি ; এবং দ্বিগেন্দ্রাথের এ ছটা প্রসিন্ধ গান ও স্বরপিপি আছে। 

বাধিক মুল্য সডাক ৩২ তিন টাক! মাত্র। শারদীয়! সংখ্যা 1০ ছয় আনা মাব্র । 
প্রকাশক--আর, বি দাস 

৮ লি, লালবাজার দ্রীট, কলিকাতা । 
ফোন নং ৪৩৬ কলিকাতা । 

এ _.-- ক, উপ, সা ॥ আখ 

শ্রীযুক্ত শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্ণীত 
(শ্রীমৎশক্কর পরমানন্দ তীর্থ স্বামী ) 

পপুজ্জেন্ল ও তি শভঞ্পতদিস্ণ, 
মূল্য ॥০ আন প্রাপ্তব্য বুক কোম্পানী 

৪18 এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা 

“ইহ! নীরস ধর্দোপদেশ নহে, পুস্তকখানি একৰার পড়িতে আর্ত করি লে, উদ! শেষ না করিয়। উঠা যায় না | 
| রর বস্থমতী 
পস্বগ্ণয় ভুদেব মুখে পাধ্যার মন্বাশক্কের রচিত “অ:চা রপ্রবন্ধা দি” পুস্তকে র পর এপ পুস্তক দুল”  বজবাসী 
2 5213-0100 ০ ০0৮ 1১009 17) 01) ৮1259 01৮17606910 1)0915507176 06€161900)0]7% 

-/াাঠাছনে। 13222110102 

“দেশের কল্যাণ মাধন করিবে |” ০] বি, 1২, 0178109109০-- 40612001711 1] 05606 01 8010071], 

“ছেজেদেক় পক্ষে উপকারী ।” | 11)... 05110 17, 13, (031)05৩, 

“বর্তমান সমাজের বিশেষ উপকারী ।* পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্, ভাটপাড়। 

"এ শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গতাষার ঝড়ই পরল 1” :» 1. 095৮০৩ এ. টি, 11010761100, 

"৬চক্জ্রনাথ বাবুর সংযমশিক্ষা পুত্তকথাঁনি যেমন সর্বসাধারণের ভ্ঞাতব্য ও ছিতকর তথ্যে পূর্ণ, বর্তমান পুস্তক- 

খানি তেমনি 1” | “ৃহন্দু*” 
*আশ। করি বাঙ্জালী ধাঁপ-ম। বইখানি নিজের! পড়িবেন ও এই আদর্শে সম্তানদিগকে গড়িক্! তুলিবেন )” 

নবযুগ 
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্ তত্ববোধিনীর নিয়মাবলী । 
গ্রাহক। | 

১। তম্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আবরম্ত হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইলেও সেই 
বর্ষের প্রথম হইতেই পত্রিকা লইতে হইবে। 

২। অগ্রিম বার্ধিক মূলা সডাক ৩১/* আনা । অসমর্থ , মহিলা! ও ছাত্রদের জন্য ২৬/০। 
৩। গনিবার্ধা কারণ বাতীত পত্রিক! প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। 
৪। তিন আনার ডাকটিকিট, নাম ও ঠিকানাবুক্ত খাম পাঠ।ইলে একখণ্ড পত্রিকা নমুনা শ্বরূপ পাঠান হয় । 

হাতে হাতে নমুনা দেওয়1 হয় না। 
৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে ভি-পিতে পত্রিক1 পাঠান হয়। অতিরিক্ত খরচ প্রায় ।* চারি 

আন! লাগে। 
৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পুর্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। 
ণ। বার্ধিক মূল্য অশ্রিম দেয়। 
৮। যিনি পচ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়। দিবেন তিনি একবৎসর বিন! মূল্যে পত্রিকা পাইবেন। 

প্রবন্ধ । 

৯। তত্ববোধিলীতে ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, জীবনী, সমাজ-সমস্য!, সাহিত্য, জমণ, ব্যবসায়-বাশিজ্য 
প্রভৃতি সর্থপ্রকার কল্যাণকর ও উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । 

১০। লেখক যতই নবীন হউন, রচন! প্রকাশোপযোগী হইলেই সাদরে গ্রহণ কর! হয়। নবীন দেখকগণের 
নিকট হইতে আমরা প্রধানতঃ সরল ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান (রসায়ন-বিজ্ঞান, পন্দার্থ-বিজ্ঞান, প্রাি-বিজ্ঞান ইত্যার্দি 
বিজ্ঞানের সর্ববিধ বিভাগ ) এবং অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ তত্ব ও ভ্রমণসগ্ন্ধীর প্রবন্ধ পাইবার আশ। করি । 

১১।॥ রচনার সঙ্গেই উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ও নামধাম-যুক্ত খাম দেওয়] থাকিলে বলচন। (প্রবন্ধ বা কবিতা) মনোনীত 
হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাঙুলিপি ফেরত দেওয়। য় । শবে ডাকের গোলযোগে হারাইলে 
আমর! দ্বায়ী হইব না। 

১২। রচনাদি »ম্পাদকের নামে পাঠাইতে হুইবে। 

বিজ্ঞাপন । 

১৩) বিজ্ঞাপনদাতাগণ মনে রাখিবেন যে এই পত্রিক ৮৪ বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার বিজ্ঞাপনের ছার 
সর্যাপেক্ষা হুলভ ১ এবং এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অন্য পত্রিকার ছুই পৃষ্ঠার সমান । 

সাধারণ ১ প্রষ্ঠা **১.,, »** ১০২২ প্রতিমাসে । 
| হু ০ *১*১০০০%০ ৬ 

রী ণ্ ঞ **০০৯০০০৬ ৪ রঃ 

রি ৮ ০ ****০০০০ ৮৬২ টি 

কভারের ১ম পৃষ্ঠার নিষ্নভাগে *.*..* ১৯৭ 
টি হয় ্ঃ 0000008৯৯৩৯ ১৫৬ 
রি রর নি অগ্দেক ". রর ৮৯৬ 

রর ৩য় ছি ৪৪৩৬৩৬ ১২৭ 

রে রি রি অর্দেক ..:৪০৯০০০ শখ 

রঃ রথ রি ৮  ০*****ত ২০৬ 

| অর্দেক +৯০৩০৩ ১০৭ 

১৪ । বিজ্ঞাপামের মুল্য অশ্থিম দেয় । ঘে মাসে মূল্য না পাওয়। যাইবে সে মাঁসে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়। দেওয়। হইৰে। 
১৫) এককালে এক বৎসরের বন্দোবস্ত করিয়। ৬ মাসের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২৫৬ টাঁক1, ৬ মাসের 

বন্দোবস্ত করিয়া 8 মাসের মুল্য দিলে শতকরা ১২৭ টাঁকা এবং ৩ মাসের বন্দোবস্তে ২ মাসের অগ্রিম দিলে শতকরা 
৬২ টাক ক্জিশন দেওয়! হয় । 

১৬। পুরাতন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পুর্ব্ব নিয়ম বলবৎ রহিল। 
১৭1 এজেন্ট হইলে টাকায় ।* অ'ন। কমিশন পাইবেন। 
২৮) মুল্যাদি কাধ্যাধ্যক্ষের নামে এবং বিনিমম়্ ও রর পৃস্তকাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে । 

আদিব্রাহ্মসমাজ কার্ম্যাধ্যক-_ 
৫৫, আপার চিৎপুর রোড ভ্রীন্বরেশচক্দ্র সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ। 

কলিকাতা । 
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০ 

৯১৮ সংখা 

-তজ্রোধিনীপ্রার ধা 
“্বদ্ধব! একমিদময গানীবং কিঃপানীবধুদিনং সধিসহযং॥ ভদেবনিঠাং ক্ানমনগ্থং শিবং শব তগগ্রিরবরবমে কমে বাখি ঠীরম 

সর্ঘবাপি দস বিনিযগ্ক সবাশ্বরং পধিবিং দরধিণঞিমদ্কধং পূর্নপরতিনমিতি | একস্া তসোবোপাসনয়1 

পরব্রিকমৈছিকগ শভপ্তবতি। তশ্মিন্ প্রীতিস্থনা প্রিরকাব্যনাধনঞ্চ তহপাসন্তমব"। 

|] প্রেকসবাধিতীযত 
একবিংশ কল্প 

চতুথ ভাগ এটি 
আবন, ব্রাহ্মদন্যং ৯৭। 

চা সত পাপী ০ 

৮ ৭৯, 

দুর 

্ রি 

সত 

১৮৪৮ শক 

সম্পাদক- ্ ্ীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর 
কলিগতান্দ ৫*২৭। সম্থং ১৯৮৩। 

বন্ধু আমার । 
( শ্রীক্ষিতীজনাথ ঠাকুর ) 

বিচ্ছেদের ভয়ে। 

বন্ধু হে! তোমাক ভালবাসিয়। আমি বড়ই 

দবথে আছি, বড়ই আনন্দে আছি। কিন্ত অত 

নখে আছি বলিয়াই হৌক, বাযে কারণেই হৌক, 
মার প্রাণট। সমস্তক্ষণই দুরু দুর কাপে -জানি 

না কেন, সর্বদাই যেন ভর হন যে, কেহ বুঝি 

তোমা হইতে আম।কে দূরে সরাইয়া ফেলিবে। এই 

যে জ্যোতস।রাতে সমস্ত ধরণী হাসিতেছে, এই যে 

মলয় বাতাস প্রাণের উপর ঘুমের আবেশ জানিয়! 
দিতেছে, এই যে পাখীর! গভীর রাত্রে সহসা কি 
জানি কেন স্কট ধ্বনিতে ডাকিয়। উঠিতেছে, আর, 

তোমার হাতে হাত দিয় আমি সেই ধ্শির মধ্যে 

অসীমের কি এক তুর শুনিয়া আনন্দে যে বিহ্বল 

হইতেছি--মনে হইতেছে, আমি যেন তোমার 

নিকট হইতে নিকটতম হইয়া পড়িয়ছি--ভয় হয়, 

কেধেন তোমার আর আমার মাঝে বিচ্ছেদের 

আগুন জ্বালাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, 
মরণের বাতাস শানিয়া আমাদের এত প্রেম এত 

ভালবাস। ছিন্নভিন্ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। 

দেখে বন।! দেখো-ষদি কখনও মরণ আমাকে 

তোম! হইতে দরে সরাইয়া রাখিতে ঢায়, দেখো, 

তুমি তখন তে।মার এ করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে | 
চাহিয়। আমাকে ভোঙার কাছে ডাকিয়। লইও 

থুঃ ১৯২৬। 

ন। 

শক ১৮৪৮। সাল ১৩১৩। 

তোমার সবল হাত আমার দিকে বিস্তারিত করিয়। 

দিও এবং আমাকে মরণের হাত হইতে তুলিয়। 
ধরিও। মরণ যবে আমায় ঘিরিয়া ফেলিবে, 

তখন বন্ধু হে! তোমার এই বন্ধুকে জীবন দিয়া 

বন্ধুতার পরিচয় দিও। আমায় তুমি সাহস দাও-_. 

মামার প্রাণের এই ক্কাপুনি দুর হউক । 
হই নখ।। 

বন্ধু আমার ! আমি যখন কর্মক্ষেত্রের দারুণ 

পরি মের পর গৃহে ফিরিয়া আসি, তখন তোমায় 
দেখিবার জন্য প্রাণট! বড়ই ব্যাকুল হইয়। উঠে। 

কণ্মক্ষেত্রে গিয়। যখন কন্মের মধো ডুবিয়া থাকি, 

তখন অনেক সময়েই তোমাকে মনে আনিতে পারি 

কেবল মধ্যে মধ্যে তোমার প্রসন্ন মুখের 

হাসি প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠি কঠোর পরিশ্র- 

মের ভিহরেও শান্তি আনয়ন করে, শার শরীরে ও 

মনে নববলের সঞ্চার করে। কিন্তু গৃহে ফিরয়। 
অআ।সিলে আর এক মু ৪9 তোমাকে ছ।ড়িয়। 

আমার প্রাণ তিঠিতে চায় না। তখন তুমি এক 

মুহুর্ধেরও জন্য চক্ষের আটডালে খালে গ্রাণের 

মধ্যে ব্যাকুলত|র 'হাভ্তাশের ঝঠ ব.ছুয়া যায়। 
তখন ইচ্ছা হয়, সমস্তক্ষণ তোগার হত হাত দিয়া 

তোমার বুকে মাথ। রাখিয়া গেদিকসুণন মাঙ্গযা 

বমিয়া থাকি, আর এ মহাশিন্,গ এও প্রেধওরা 

দৃঠিহে নমস্তক্ষণ ঢাহিয়া বাক _ দেশ্বি-+ হক নিহগ- 

(হী আনন্দমনে কলতান করতে কাঁপছে হাক্ছ। 

4 রঃ রি রি 
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বাতাসের উপর ভর করিয়া উড়িয়। চলিয়াছে ; 
দেখি, কত কীটপতঙ্গ পদতলে ধরণীতে তৃণ হইতে 

তৃণাস্তরে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে ; দেখি, কত বিচিত্র 

বর্ণের প্রজাপতি ফুল হইতে ফুলে পরাগে মাখামাখি 

হইয়া আমাদের গায়ের উপর বসিতেছে । কোথাও 

ঘদি কোন পাখী ডাকিয়া উঠে, মনে হয়, তোমারই 

মধুর ডাঁক শুনিয় বুঝি সে সাড়। দিতেছে । বন্ধু! 

এইটুকু আমার প্রতি দয়! কর, গৃহে ফিরিলে যেন 

তোমার নিত্য দর্শন পাই-_-এক মুন্র্তও আমার 

চক্ষের আড়ালে থাকিও না। আমরা দুইজনে 
একসঙ্গে বসিয়া পরস্পর পরম্পররের মন হরণ করি- 

বার খেলা খেলিব--দেখিব, কে হারে আর কে-ই 

বা জয়লাভ করে। অপর কাহাকেও শুনাইবার জ্বন্য 

আমার কথ। আর রাখি নাই--আমি বলিব, তুমি 
শুনিবে ; তুমি বলিবে, আমি শুনিব। আমার কথা, 
আমি জানি, একমাত্র তোমারই ভাল লাগিবে। 

অন্য লোকে আমার কথ! শুনিয়া দুই মুহুর্তর 
জন্য ভাল ৰলিবেব নিন্দ| করিরে ৰা উপহাস 
ক(রবে,-স্মামার তাহাতে কিন্তুমাত্র আসিয়া যায় 
না। তুমি ফি আমার কথা, আমার কার্য ভাল 
রল, তাহা হইলেই বন্ধু! আমার- কি বলি 

€তোমায়--আমার সকলই সার্থক, আমার অনম্ত 

জীবন সার্থক । এইটুকু আমার মনে শক্তি দাঁও-_ 
যেন, তোমার নিকটে আমার লজ্জাঙলরম কিছুই 
ন1 থাকে; এমন কোনই কান না করি, যাহ! 

তোমার নিকটে বলিতে গিয়া দুই মুহুর্ত থমকিয়া 

দীড়াইতে হয়। তুমি আমাকে এইটুকু আশ্াস 
দিয়া বল যে, তুমি আমার তনমনধন অকলই ন্সেহ- 
হস্তে গ্রহণ করিয়াছ। বল একবার ছুদ্ববন্ধু ! 

এবং আমাকেও প্রাণ খুলিয়! বলিতে দাও-_তুমি 
আমার, আমি তোমার--তুমি আমার, আমি 

তোমার । 

গস প্রার্থনা 1 « 

বন্ধু! যেখানেই যাই, যে অবস্থার থাকি, 

তোমারই গ্রসম্সমুখের হাসি জর্ববদাই প্রাণর ভিতয় 

জাগে থাকে । কাহারেপ্বহারে তোমারই মুখ' 
জাগিঘ। উঠ্লে। আমার চক্ষু কইতে তুমি নিদ্রা 
কাড়িয়া ল্য়া। ী 

ছাড়িয়া আমি এক মুহ্র্তও থাকিতে পারি ন|। 
দিনরাত-ল্দ্িনরাত--তোমাকে 

তোমার আদেশে দিবসে যখন কর্মের ঘূর্ণার মধ্যে 
পড়িয়। হাবুডুবু খাষ্ট, তখন তোমার এঁ মুখ, তোম।র 
এঁ নয়ন সমস্তক্ষণ আমার সম্মুখে দীঁড়াইয়।৷ আমাকে 
উৎসাহিত করে; মিমেষের মধ্যে আমার শ্রাস্তি 

ক্লান্তি কোথায় অন্তঠিত হইয়া যায় । নিরাশ। নিরা- 
নন্দ প্রভৃতি সপ্তরধী শামাকে যখন ঘিরিযর়। ফেলে 
এবং আমাকে যাতায় পিষিয়। ফেলবার চেষ্টা 
করে, তখন তে! দেখি, তুমি নিজেই োথ| হইছে 
আসিয়া আমার পার্থ দাড়াইয়াছ। তখন দেখি, 

তোমার এক এক ভুষ্কারে সেই সমস্ত মহাবল শত্রু 

রাও সহসা €োথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন 

তোমার উতসাহবাণীতে উৎদাহিত হইয়া আমি 
সবলে শব্রুপক্ষের পরাজয়সাধনে সক্ষম হই। বন্ধু! 

তোমারই আদেশে আমি দিনসে কর্মক্ষেত্রে যাই, 

কণ্্ করিতে করিতে শতবিধ প্রকারে কর্দমাক্ত হই। 
তোমাকে পে রিষয়ে কতই বলি, কতই অনুযোগ 

করি; কিন্তু ভূমি তো সে সকল প্রাণের মধ্যে গ্রহণ 

করিতেই চাগু না। যাই হৌক, ৫হামারই আদেশে 

যখন কর্মে নামিয়! কর্দীমান্ত হইয়া গুহে ফিরিয়। 
আসি, তখন দেখো হে'বন্ধু ! আমাকে অপরিচিতের 

ন্যায় গৃহছাক হইতে সরাইয়। দিও না; তখন 

তোমার পুরণ কলস হঈতে একটুখানি শান্তিজল দিয় 
আমাকে শ্রাস্তিক্রান্তি এবং সর্নবাঙ্গ হইতে কর্দ্দম, 

ধার! দুর করিবার অবনর প্রদান করিও । আমার 
এই প্রতিজ্ঞা--ভুমি আমাকে শতবার বিদুরিত 
করিলেও আমি তোমার এ চরণ ধরিয়া পড়িয়। 

থকিব। বিদুরিত করিবার কথা বলিতেছি কেন £ 
তুমি কিপ্তামার এই অর্বস্বহারাণে বন্ধুকে ক্ষণে- 
কের জন্যও তোমার চক্ষের অন্তরালে রাখিতে 
গার 1 আমার ভ।লবাপাম্ আর তোমার ভাল: 

বাষায়,--অ।ম?1 ছুইগনে যে সম্পূর্ণ এক হইয়। 
গিয়াছি--মাঝে তো আর €কোনই ব্যবধান নাই! 
দংসারে অনেক কাল তোমার কার্ধযই করিতোঁছ 

ভাবিয়া অনেক বৃথ! কার্ষে।ই ঘুরিয়। মরিয়াছি। 

সেই কার্য্যসূত্রে, বালক-বালিকারা যেঘন সিদ্ধুটপক' 
তের উপর হইতে রিন্ুক শামুক কুড়াইয়া আনন্দে 
অধীর হইয়া উঠে, সেইরূপ আমিও আনন্দে অধীর 
মনে রাশি রাশি ইটপাথর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়! 

লাসিয়াছি। জংসারে যাহার ইচ্ছা সেই পমস্তু 
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খেল! করিবার সময় নাই। এখন আমার যাহ! 

কিছু খেলা, তাছ! তোমারই সঙ্গে । তুমি হইতেছ 

শান্তিসমুত্র । আমি অবাক হইয়া! যাই--চারিদ্িক 

হইন্ডেই তে! অশান্তির ধ্বনি তোমার কানে গিয়। 

প্রতিমুদূর্তেই পৌছিতেছে ; তাহার মধ্যে তুমি 
কি প্রকারে তোমার শ্তগস্তীর শাস্তি রক্ষা কর? 

বন্ধু! আমাকে তোমার এ শান্তির একবিন্দু 
দাও, আমার হৃদয় হ্টতে সনস্ত মশান্তি দূর হৌক, 
গআামার চিত শান্ত হউক । 

বিয্নহের ফলে। 

বন্ধু! যুহুর্তের জন্য তোমাকে হারাইয়া, 

তোমাকে দেখিতে ন পাইয়া জীবনে যে কি 

তাশান্তি ভোগ করিয়াছি, তাহ। তুমি বদি অন্তরে 

অনুভব না করিয়া থাক, তবে তোমাকে তাহা কি 

প্রকারে জানাইব, তাহ! জানি না। এসে।- বন্ধু. 
তুমি আসিয়াছ-আমার সকল অশান্তি বিদুরিত 

হুইয়াছে। একবার তুমি তোমার প্রাণভরা গঢ় 

আলিঙ্গন আমাকে দাও, আর নম্থখের সাগরে 

. আমাকে ভূবাইয়া দাও । চন্দ্রসূর্যা গ্রহনক্ষত্র » 
সকলেরই স্থখের মধ্যে আমি যেন ডুবিতে পারি; 

বাভাস করুণ স্থরে তোমার ষে নামগান করে, 

তাহারও মধ্যে যেন আমি ডুবিতে পারি । 'আহার- 

বিহার শয়নজাগরণ) সকলের ভিতর তোমাকে 

নিকটে পাইয়। যেন নিরাবিল সুখের মধ্যে ভুবিয়। 

বযাই। আমি আর মাপনার ভিতরে আপনি 

বুকাইয়া থাকিতে চাহি না। আমি চাই--তোমার 

ভিতরের ভিতরে মিশিয়া যাইতে । আমি চাই-- 
আমার ভিতরের ভিতরে তোমাকে লুকাইয়। 

রাখিতে । তোমাকে হারাইয়া কত স্থানেই বে 

ঘুরিলাম, কোথাও তো সুখ পাইলাম না, শাস্তি 

পাইলাম না-_-প্রাণের মধ্যে স্বালাধন্ত্রণ। বাড়িতেই 

লাগিল। আজ শেষে তোমাকে পাইয়া, তবে 

জামার সেই অশান্তি, প্রাণের উদ্বেগ দূর হুইল ;' 

প্রাণের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইল, নববসস্তের 

বাতাস বহিল। তোমাকে মুহুর্তের জন্য হারাইয়া 
একরকম ভালই হুইয়াছে-_তুমি আমার কি 

প্রকার বন্ধু, তাহ! আমি চিনিতে পারিয়াছি । 

(তোমার জন্য মামার প্রাণের ভালবানার গভরৈড়। 

ইটপাথর লইয়া! খেলা করুক; আমার মার সে 

কপ শ 
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বুঝিয়াছি। আমার জন্যও তোমার গভীর ভাল- 
বাসা বুঝিতে পারিয়াছি। আগে ভাবিতাম, 
তোমার কত--কত বন্ধুমাছে; আমি তোমার 

পেক্ষার বস্ত--শামি দুরে সরিয়া গেলে, কোন্ 
অকুলে ভাসিয়! গেলে তোমার বঢ় কিছু অুলিয়! 
যায়না। এখন বুঝিয়ছি, আমি ভুল বুঝিয়।ছি 
লাম; এখন দেখিতেছি, তুমি যেখানেই থাক, যে 
কণ্মযঙ্জেরই অনুষ্ঠান কর, তোমার প্র।ণটা আমার 
দিকেই পড়িয়া থাকে । আমি যখন ছুঃখের অন্ধ- 

| কারে ভর্থবয়। যাই, তখন সহসা কোথা হইতে 

তোম।র মুখের জ্যোতি আমার প্রাণে আসিয়। পাড়ে, 
আর সমস্ত অন্ধকার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়! যায়। আর. 
আমি খের আশা করি না--হৃথ দাও, ভলই ; 

না দ[ও, তাহাও ভাল । আমি কেবল চাই এখন 

তোমাকে লইয়া হই দণ্ড নির্ভ৪্রনে বসিতে, নির্ভনে 

ঘুরিতে, নির্জনে বিনা ভাষায় মুখোমুখি চাহিয়। 
আলাপ করিতে । কত জন্ম ধরিয়। জানি না, 

ভালব।সা৷ মনে করিয়া মায়।-মরীচিকার পশ্চাতে 

পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইয়াছি। আজ আমার সে 
ভুল ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে-_লাজ আমি তোমার সত্য 
ভালবাসা পাইয়াছি; আর মনে হয় আমিও 

তোম।কে নামার ক্ষুত্র হাদয়ের হইলেও সত্য ভাল- 

বাসা অন্তত এতটুকু দিতে পারিয়াছি। আজ 
তোমার শরণ লইবার অধিকার লাভ করিয়াছি; 
আজ মামি অকুলের কুলের সন্ধান পাইয়াছি। 
আজ আমি সর্বত্র তোমারই স্থরতি নিশ্বাস অনুভব 

করিতেছি, সর্বত্র তোমারই মধুর বাণী শ্রবণ 

করিতেছি। 

কর্মক্ষেত্রের সগী। 

বন্ধু! কর্মক্ষেত্রে যাইতে হইবে। তোমার 

আদেশ ! তুমিও যাইবে কর্মক্ষেত্রে | " বড় কষ্ট-. 
বড় কউট-হ্যদয় অশান্তিতে তরিয়া যাইতেছে । 
কন্মী করিবার সময় তোমাকে যে অনেক সময় মনে 

পড়ে না-_-সেইটাই আমার বড় কষ্ট; যখনই মনে 

পড়ে, তোমার কথা ভূপিয়া গিয়াছি, তখন মনটা 

ভয়ে ত্রাসে কম্পিত হইয়া উঠে, ছুঃখে ঘ্বণায় ও 

লজ্জায় হায় জিয়মাণ হইয়। উঠে। না--বন্ধু-_. 
না তোমাকে মুহুর্তের ও জন্য. বিদায় দিতে পারিব 

না। আমারই সঙ্গে তুমি চল; আমি হেখানে কর্ণ 
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করিব, তুমিও সেইখানে আমার চোখে-চোখে 

থাকিয়া কম্দমক্ষে্র খুলিয়। দিও, আর তোমার সেই 

ক্ষেত্রে আমিও কণ্মী করিব-ব্টি করিতে হইবে 

না-হইবে তাহা আমকে তুমি দেখাইয়া দিও। 

সাপের জ্বালাযন্ণায় আমার প্রাণ তো! ইতিপুর্বের 

খলি হইয়! গিয়াছিল। তোমার কাছে আসিগা- 

ছিলাম--ভোমার প্ররেনম্ত্ধায় সেই প্রাণ ভরিয়া 

লষ্টবার জন্য । এখন যদি শামায় তোমাকে বিদায় 

দিতে হয়, তবে তো. সেই খালি প্রাণ বিষাদে প্ুড়িযা 

খাক হইয়া যাইবে। প্রাণের ভিতর হইতে কাতর 

হ্থরের যেগান বাহির হইবেবন্ধু! তোমার কি 

তাহাই এত ভাল এত মিষ্ট লাগে? তাইকি। 

তুমি খিদয়ের কা বলিয়। আমার প্রাণের সমস্ত 
হানন্দ মুহুর্তের মধ্যে মিলাইয়! দিতে চাও ? সমস্ত 

ংসার ঘুরিয়। দেখিয়াছি--বৃখ। ঘুবিয়া মরিয়াছি__ 

হেআমার প্রাণের বন্ধু !-্যাহার হতে আমার 

তত্তুবোধিনী পত্রিকা 
1 
| 
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সমস্ত গ্রাণটা নিঃপস্কে।চে দিয়। নিশ্চিন্ত হইতে পারি, 

এমন বন্ধু তো দেখিলাম না। সহসা তোমার 

সঙ্গে কি শুভ মুহার্তে দেখা হইল, আর আমার 

প্রাণের সমস্ত জ্বালা যেন মুনুর্কের মধ্যে জুড়াইয়! 

গেল! মুহুর্তের মধোই বুঝিলাম, তুমি আমাকে 

ধরিবার জন্য কত না যত্র ও চেষ্ট। পাইয়াছ, কত 

স্থানে কত প্রত্যাখানই না সহ্য করিয়া, কিন্তু 

ধরিবার আশ! কখনও পরিত্যাগ কর নাই ; আমিও 

যেন তোমাকেই কত দেশদেশান্তয়ে কত যুগযুগা- 

স্তর ধরিয়! খু'জিতেছিলাম; কতবার তোমাকে পাই- 

যাছ-পাইয়াছি মনে হইলেও পাই নাই। শেষে যে 

দিন সংসারের কাটার আঘাতে দেহ মন ক্ষতবিক্ষত 

হইয়া গেল, ভোম।র চরণে দড়াইবার জন্য প্রাণট। 

যখন ফুকারিয়! কাঁদিয়া উঠিল, তখনই দেখি, তুমি 
আগার গায়ের কাছে দাড়াইয়া আছ ; তখনই বুৰি- 
লাম, আমিও যেমন তোম।র প্রেমে ধর! পড়িঘ্রাছি, 

তুমিও তেমনি আমার প্রেমে ধর! পড়িগ্রাছ। খ্সামি 

তে! অকুল সাগরে এই শীর্ণ দেহের জীর্ণ তরী 
ভাসাইফ দিয়াছি--তোমাকেই সেই জীর্ণতরীর 

কর্ণধার করিয়! বেশ নির্ভয় হইয়। আছি। আর 
আমার কাছে তুমি বিদায় চাহিও না, আমিও যেন 
এক মুহুর্ত তোম।কে ছাড়িয়া না.থ|কি। সংসারের 
কাগুকারখান। দেখিয়। প্রাণের ভিতর সর্বদাই 
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ভর হয়, পাছে ছ'ড়।ছাড়ি হইলে পরস্পরের মধ্যে 
ব্যবধানটা। ক্রমেই বাড়িয়া যায়। এখন বন্ধু! 

ংসার হইতে আম মুছিয়া গেলেও কাহারও 

প্রাণেই আর ঝথ! লাগিবে না--তাহারা আমাকে 
ভুলিয়। গিয়াছে ; যাছারা ভূলিয়! যায় নাই, তাহা - 
র[ও কালক্রমে ভুলিয়া যাইবে। নববসন্তের নৃতন 
ৰাতাস যখন তাহ।দের গায়ে আবার পাগিবে, তখন. 
তাহার আবার হ।সিবে, আবার তাহার! নৃতন নূতন 
গান গাহিতে থাকিবে । হয়তো মধ্যে মধ্যে তাহ।- 
দের সেই আনন্দের মধ্যে আমার কথ বিদ্রস্ছায়ার 
মত আসিরা দীড়াইবে এবং তাহাপা তঙ্ক্ষণাৎ 
মন হইতে তাহ! ঝাড়িয়। ফেলিবার চেষ্টা! করিবে। 
কিন্ত-_-তুমি--বন্ধু_তুমি_বহুকাল তোমাকে আমি 
ভু'লয়। থাকিলেও তুমি আমার চিরন্তন বন্ধু! 
আমার ম্বধ, আমার ছুঃখ_-এ সমস্তই যেন তুমি 
তোমার বলিয়াই অনুভব কর। বন্ধু! তুম 
আমার নিত্যসাথী__তুমি আমার চিরসঙ্গী। 

অশ্াস বাণী। 

বন্ধু! আজ তুমি আমার প্রাণের কথা 
শুনিয়াছ । আজ তুমি আমায় কি মধুর জাশ্খাসবানী 
শুনাহলে যে, তুম আমাকে আর চক্ষের আাড়াল 
হইতে দিবে না! আজ আমার মহা আনন্দ। 
আজ মলয় বাতাস কত গাহিতেছে গান। আজ 
চারিদিক হইতে শত স্থরভি ফুলের স্থবাস আমার 
ভরিয়। দিতেছে প্রাণ। সমস্ত জাবন ভরিয়া! যৌব- 
নের পুলক উঠিছে জাগিয়া। বন্ধু! তুমি এই 
ঘনচ্ছায় বৃক্ষতলে, এই স্থরভিত বাঁথিকায় আমাকে 
এরুবার গাঢ় আলিঙ্গন দাও। তোমার সেই 
আলিঙ্গন আমার অন্তরে চিরমুদ্রিত হইয়। থাকিবে। 
তোমার সেই নিশ্বাস আমার অনন্ত জীবনের পাখেয় 
হুইবে। টাদের জ্যোৎস্না যখন ধরা পৃষ্ঠ ধবলিত 
করিবে, তখন আমি সেই জ্যোত্ম্ার ভিতরে ড্থবয়া 
থাকিব, আর আমার মুখের উপর তোমার সেই 
নিক্ষলঙ্ক মুখের জ্যোতন্সা অনুভব করিব। তটিনী- 
সৈকতে বসিয়া যখন দেখিব, পে কুলুকুলু ধ্বনিতে 
কি গান গাহিয়! কোন্ সাগরপানে বহিয়! চলিয়াছে, 
তখন সেই ধ্বনির তিশুরে তোমারই অতি ম্ৃদুলমধুর 
বাণী শুনিতে থকিব। প্র“ যখন বড়ই অশান্তি 
আ'সিবে, তখন তোমার এঁ গাঢ় আলিঙ্গনের স্মৃতি 



 ভট্সারায়ণ:প্রভৃতিয় বঙ্গে কা গমনের'কারণ 
প্রাণের মাঝে শাস্তিধার। বর্ষণ করিবে। বন্ধু! 
আমি ঘখন আমার এই হুইটী ক্ষুদ্র বাহু বাড়াহছ।! 
তোমাকে কাতর ছাদয়ে অ'হবান করিব, তখন যেন 

অন্য কোথাও থাকিও না; তখন তুমিও তোমার 
এ ছুই বরাভয়প্রদ বাহু দ্বারা আমাকে জড়াইয়। 

ধরিয়া আমাকে ভয়ত্রাস হইতে মুত করিও । 

আমার প্রেম যখন তোমার দিকে ছুটিয়া যাইবে, 
তখন আমার সেই প্রেমকে ব্যর্থ করিও না? 

তোমারও প্রেমের ধার! নামাইয়া' আমাকে কুস্ম- 
কোমল বজ্রকঠিন কীধনে বাঁধিয়া ফেলিও। 

আজ আমার কাছে সকলই স্বন্দর, সকলই মধু- 

ময়। আম!র ভাগ্যে তোমার যে বিরহ ঘটিয়াছিল, 

তাহাও আজ আমার মধুর মনে হইতেছে---সেই 

বিরহেরই ফলে আজ তোমার সঙ্গে আমার মিলন 

লাভ ঘটিয়াছে। আজ বন্ধু! আমি যেমন তোমাকে 
আমার কাছে পাইয়। আনন্দে কিযে হইতেছি 

তাহা বলিতে পারি না, তেমনি তুমিও ঠিক করিয়! 
বল দিকিন, তুমিও আমাকে সম্পূ্ভাবে পাইয়। 
মহা আনন্দে আনন্দিত হইতেছ কি না? তোমার 

ও আমার মধ্যে আজ যে প্রেমের বন্ধন পড়িল, 
সে বন্ধনের আর শেষ নাই । মনে হইতেছে, যেন 

কত অনাদিকাল পূর্বে তোমার সঙ্গে আমার এই 
বন্ধন ছিল-- তাহাই যেন আজ নবীন ভাবে আমার 

প্রাণে মুকুলিত হইয়া উঠিল। 
আজ আমাদের এই মিলনের সাক্ষী তোমারই 

এই চন্দ্র, তোমারই এই গ্রহতারকা। আমাদের, 

এই মিলনের কাহিনী জাল দিকে দিকে ঘোষণ! 

করিবার জন্য তোমারই এই মলয়বারু ছুটিয়! 
চলিয়াছে এবং তাহারই আনন্দে আঞ্জ এই কান- 

নের নানা স্থান হইতে কোকিলেরাও কুহুতান 

তুলিয়াছে ; বিঁঝি পোকার! এক অপুর্ব ৰাশীর 

সঙ্গত বসাইছ দিয়াছে । আজিকার এই মিলনে 

আমার এত আনন্দ হইতেছে ষে আমার 

উহ্থাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ভয় হই- 
তেছে। 
বুঝি ব! ইহা স্বপ্প-_-লদার মনেরই বা ভ্রম ! না. 
না--তাহ! ভাবিবার আর অবসর নাই--তোমার 
এ আলিঙ্গনের স্থৃতি তখনই আসিয়! প্রাণে সবল 
আঘাত করে, আর আমার সমস্ত ভুল ভাঙ্গিয় 
যায, বিধাদ দূরে পলায়ন করে। 

চে 

মাঝে মাঝে খমকিয়া দাড়াইয়। ভাবি- | ম 

২৪৯ 

'বন্ধু! আর আমি নিজের ভাবনা ভাবিব 
না-্আমার বানা আবশ্যক, তাহ। ভোমাকে 

বলিব মাত্র । সুমি আমার যাহা ভাল বুবিবে 
তাহাই দিও। আমার দেহমন সমস্তই তোমারই 

হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে যে 
দিকে চলিতে, যে কার্য করিতে আদেশ করিবে, 

আমি সেই পথে চলিব, সেই কাজই করিব। আমি 

পূর্ববপুরুষদিগের নিকট শুনিয়া আসিয়াছি যে, 

তোমার উপর জীবনের ভার দিলে নাকি নিশ্চিন্ত 

হওয়া যায়, শাস্তি পাওয়া যায় ; তুমিই নাকি তাহার 
সমস্ত সংসারভার বন কর। বন্ধু! আমি এ 
শাস্তি পাইবার জন্য, এ নিশ্চিন্ত হইবার জন্য 
একনিষ্ঠ হাদয়ে তোমারই শরণ লইল'ম--তুমিই 
আমার সংসারের যোগক্ষেম বহন করিয়া আমাকে 

শান্তি দাও---তোমার বুকে মাথা দিয়া এই ক্বিমল 

নিশীথে এই স্রভিত স্থানে প্রশান্ত হছদয়ে একটু - 

খানি খুমাইতে দাও। “তেষাং অনন্যযুক্ঞান[ং 

যোৌগক্ষেমং বহাম্যহং$ তোমারই এই সবল মধুর 

বাণী আমার নিকট সম্পূণ সফল হোক । 
ও বরঙ্গার্পণমস্ত | 

ভ্টনারায়ণ প্রস্ভৃতির বঙ্গে 
আগমনের কারণ । 

( প্রাক্ষিতীজ্রনাথ ঠাকুর) 

আমাদের সিদ্ধান্ত আমর] ইতিপুর্ববেই বলিয়া 

আসিয়াছি যে, ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাঙ্গাণ ৯৯৯ 

সম্বতে বঙ্গদেশে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। 

তাহাদের আগমনকাল লইয়াও যেমন নানা মতভেদ 

দেখা যায়, সেইরূপ তীহার্দের আগমনের কারণ 

লইয়াও মতভেদ আছে । ৮... 
$% 1 বাজপের হজ? 

পণ্ডিত প্রবর শ্ীযুক দুর্গাদাস লাহিড়ি মহাশয় 

তাহার “ভারতবর্ষ” গ্রস্থে বলেন যে, হুর্গামঙ্গলের 

তে অনাবৃগ্িনিবারণকল্লে 'বাজপেয়? যজ্ঞ সম্প'দ- 

নার্থ পঞ্ব্রাশ্খণ আনীত হন (১)। আগরা কিন্তু 

সাহিত্যপরিষণ্ড হইতে প্রকাশিত হুর্গামঙ্গল গ্রন্থে 

০ 

এবিষয়ে কোন কাই দেখিতে পাই নাই ম্বত্যু- 
মি 

(১) পৃথিবীর ইতিহাস--ভারতবর্ব ৭ম খড-২৪৫পৃ: পাদটীক 1 
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য় শন্মাক়্ রাজাবলী গ্রন্থেও এই কারণই উল্লিখিত 

হইয়াছে (১)। রাটীয় ব্রাহ্মণের আদিবংশ লেখক 

ও কুলশান্ত্রে স্থপণ্ডিত ভশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহার পুস্তিকাতে বলেন যে “জনশ্রুতি 
এই জ্ঘে, «াদিশূরনামে বঙ্গদেশে রাজ ছিল। 

অনাবৃগ্িহেতু পঞ্চব্রাঙ্গণ আনিল' |” (২) কিন্ত আমরা 

কোনও বিশ্বাসযোগ্য কুলগ্রচ্ছে এই কারণের উল্লেখ 

দেখি না। আর যদি বা সেরূপ কোন ঘটন। 
ঘটিয়।ও থাকে, তাহা ও আদিশুরের সময়ে হইয়াছিল 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। জনশ্রুঃতিযুলক 

উপরোক্ত কারিকাতেও কোন্ পঞ্চব্রা্মণ আসিয়া 

ছিলেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়। যায না। 

সম্ভবতঃ আদিশ্ুরের পিতৃপিতামহু কাহারও কর্তৃক 

অনাবৃগ্টিনিবারণক্ল্লে কোন যঙ্ন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 

এবং সেই কারণে কোনও পঞ্চব্রাঙ্মণ আনীত হইয়।- 

(ছালেন। সম্ভবতঃ সেই কথাই উক্ত কারিকাতে 

ধ্বনিত হইয়াছে। 

৯১। প্রাসাদে গুধপতন ? 

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, 
“আদিশুরের প্রাসাদের উপর এক গৃষ্র পড়িয়াছিল। 

রাজ। ভাবী গ্রমঙ্গল আশঙ্কা করিয়! স্বদেশের পণ্ডিত- 

দিগকে এক সভায় আহবান করিয়। অমঙ্গলশান্তির 

উপায় জিডতাস! করিলেন । পণ্ডিতের সেই গৃপ্কে 
ধরিয়া ত্বাহারই মাংসে হোম করাই একমাত্র উপায় 

নির্ধারণ করিলেন। তখন রাজা জিভ্ঞাসা করিলেন__” 

সেই গৃধকে ধরিবার উপায় কি? সভাস্ছ প্িহগণ 

সকলেই নিরুন্তর। সভাস্থ এক ত্রাঙ্ষাণ অনতি- 

পূর্বেই কান্যকুজ হইতে ফিরিয়। আমিয়াছিলেন । 

তিনিই সভার নিস্তন্ধত| ভঙ্গ করিয়া নিবেদন করি- 
লেন-_-“মহারাজ,. আমি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে 

কান্যকু জ গিয়াছিলাম। জেখানেও রাজবাটাতে 

এক গৃষ্র পড়িয়াছিল।, কান্যকুজরাজ তট্রনারায়ণ 
প্রভৃতি ব্রাঙ্ষণদিগকে আনাইয়। তাহাদের দ্বারা সেই 

গুধ্রকে মন্ত্রনলে ধরাইয়া! ভাহারই মাংসে হোম 

করাইয়াছিলেন, ইহা আমি প্রত্যক্ষ' করিয়াছি। 

অ।গনি৪ সেই ভট্টপ্রভৃতি তঃক্ষণদিগকে আনাইয়। 

সেই কার্য করান।” ইন শুনিয়া! আদিশুর ৫সই 
০ 

উট ০০ 

ভগউ৯্্পএ- প্র 

সাস্পট 

সস 

(৯): রাঃ হান পৃঃ৭ 

২১ ফন, গুথ ভাগ? 

ব্রাহ্মণের সঙ্গে দূত পাঠাইয়া ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, 
শ্লীহ্, ছান্দড় ও যেদগর্ভ নামক সাগ্নিক পঞ্চ গা. 

ণকে সপত্বীক ও যজ্ঞোপকরণসহ এদেশে আনা ইয়া 
পূর্বাবধি ঝ্লচিন্ত স্থানে বনুমানপুরঃসর বাস 
করাইয়াছিলেন (৩)। 

৯২। আখারিকাসন্বদ্ধে অস্তবা। 

এই আখ্যায়িক! হইতে দেখ। যায় যে, ভ'রতের 
দেশ হুইতে দেপান্তরে ব্রাঙ্াণাদির অবাধ যত'য়াত 

বন্ধ ছিলনা । গুহের উপরে গৃধপতন এখনকার 
মহ তখনও গুরুতর অমঙ্গলের কারণ বপিয়া বিবে- 

চিত হইত দেখা যায়। এই আখ্যায়িকাতেই তে! 

দেখ! যায় যে, কান্যকুবজরাজনন্ব-হ্ধও গৃধপতনের 

এক আখ্যায়িকা! সংযুক্ত করা হুইয়ছে। আবার 
১০০১ শকে বা ১১৩৬ সম্বতৈ আর একদল পঞ্চ 

গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মাণ আনয়নের কারণম্মরূপে সম্ভবন্ত 

বঙ্গদেশের বা বারেক্দ্রভূমির কোন এক অংশের অধি- 
পতি শ্যামল বণ্ঘ্ার সঙ্গে গৃধপতনের এইরূপ একটা 
আখ্য।য়িকা সংযুক্ত করা হইয়াছে (৪) ইতি- 

পূর্বেব আমরা ইঙ্গিত করিয়। আলিয়াছি যে, সমন্বত 

দশম শতান্দীর মাঝামাঝি আদিশুর সম্তরতঃ রাজ. 
সুয়সদূশ কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিবেন । 
আমার্দের অনুমান হয় যে, গৃধপতন জন্য যদি বা 
কোন যত অনুস্তিত হইয়া থাকে, তবে তাহা! এ 
বৃহন্তর যজানুষ্তান উপলক্ষে নানীত পঞ্চব্রক্ষ?ণর 
ত্বার৷ উহার পুর্ণ্বেই গৃধপতনজন্য যঞ্জকার্য শেষ 
করা হইয়াছিল। আমাদের কিন্ত মনে হয় যে গৃধ- 

€৩) ক্ষিতীশখংশাবলীচ্িতং - পৃধ-১-২ 

(৪) % * « গৌড়েখরঃ শ্যামল বশ্মসংভ্ত: ॥ ক ক « 
ততঃ কনা চিন্িজসৌধভাগে গ্রপাঠিগৃধাদতিবিগ্রধানল:। 
স কারয়!মাস বিবিধপ্রকারৈহ শাস্তিং সুবিটপ্ররনগোঁড়সংইৈ: ॥ 
তদ্বৈধশান্ত!! ন হি শান্তিরাসীছপপ্গধ! ঘোরত্বর! বত্ুবুঃ | 
দৃষ্ট। তদাতক্ষি ভহাৎ প্রিক্য়ামাচক্ষিবান্ সর্ববমসহা কষ্ঃ ॥ 
€গাবাচ রাজে পিতৃদন্রিধ'ন।ৎ ক্ষি প্রং ছ্বিজং সাগ্নিকমানক্স ত্বং। 
যতো ন শাত্তিহ্াবন্গিরগ্রিবিটপ্রঃ কুত. সৈব ভবেৎ প্রশস্ত ॥ 
ততঃ স রাজ। হিতবীক্ষমাণে। গনহ। তয়! তৎ শ্বশুরে নিবেদ্য। 
সংবৎসরং তৎপিতৃহুষ্িছেতে!: নিবানয়ামস ছ্িজং হি লিগ্দ, ॥ 
তন ব্রচম্যন্তারনেৎসবায় বিধিং বািধিজ্ঞং পরিয়়াজনায়। 
আদেশগ্ামাস সত।মতিজাং সুবিপ্রপুঞজাং শ্রতপাঠশীলং ॥ 

গু ক হশোধরং শেনকগো।আ্রসম্বং ॥ 
বট গী ্ লা 

শাকেন্দুনে শৃনাবিতধোঁ লকান্ডে টবশাখমাষস্য ফিতে ঈণম্যাং। 
প্রহ্ধিতত্তেন নৃপেপ সার্ধাং যশোধরঃ শৌনকগোত্সপ্ত বং ॥ 
পাঠ1স্তর-বশোধরঃ কুগ্তল্দেশমাগ্ধত: ॥ সণ নি* ২৩৩ পুঃ 

সামন্ত চূড়ামণি যুখনির্গত তাজশ।সনন্থ মলৌক- সঙ নিও ৫৯ পৃঃ. 



আশ্বিন, 1১৮৪৮ 

পতনের জনা কোন, বই অনুষ্ঠিত হয় না নাই। 
 সম্তবত- কান্যকুজরাজ এরূপ একট। যতন্ধ করিয়া- 
ছিলেন; তীহার সঙ্গে সমকক্ষত! দেখাইবর জনাই 

এরূপ একটা যঙ্জানুষ্ঠঠন আদিশৃ:রর স্কন্ধে চাপাইয়! 
দেওয়া হইল; আবার পরে তাহার সঙ্গেও সম. 

কক্ষতা দেখাইবার জন্য অনাতর রাজা শামলবন্দমার ৷ 

পারিষদগণ ভাহারও ক্কন্ধে এরূপ একটা যজ্ঞানুষ্ঠান 

চাপাইতে বিরত হইলেন না। আমাদের এরূপ 
তান্ুমান করবার কারণ এই যে, কোনও প্রামাণিক 

কুলগ্রন্থে আমরা এই আধখ্যায়িকা উল্লিখিত 

দেখে ন1। 

৯৩। ভগবৎপ্রীতি ? 

ছুই একটী কুলগ্রন্থে দেখি যে, 'ভগবগুপ্রীতি 

সাধনের ইচ্ছায় আদিশুর একবার বঙ্গ অনুষ্ঠানের 

ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে তাহার সভাস্থ পগ্িুতরা 

তগুসাধনে অক্ষমত প্রকাশ করিলেন। তখন 

' আদিশুর শ্বশুর বীরদিংহের নিকট হইতে পঞ্চব্রাজ্মণ | 

আনাইয়া লয়েন (৫)। এই ঘটনা যদি সত্যই 

ঘটিয়া৷ থকে, তবে তাহাও সম্ভবত সম্বত দশম শতা- 
ব্বীর মাবামাসি তানুষ্ঠিত কোন বিরাট যঙ্ঞানুষ্ঠানের 

সমসময়েই ঘটিয়া থাকিবে--মে সময়ে আদিশুর 
গৌড় জয় করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন ; 
অথব! কান্যকুজ্জঙয়ে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বে 
ভগবানের প্রীতিসাধনের জন্য ছোটখাটো! যডজ 

করিয়াছিলেন, এবং গৌড়ঞ্জয়ের পর রাজসূয়সদৃশ 
এক - বিরাট যক্ঞ - করিয়াছিলেন । বাই হোৌক্, 

মোটের উপর মনে হয় যে, এই ঘটনা যদি প্রকৃত 

হয়, তবে তাহা দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্ষিতীশ 

প্রভৃতির দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছিল। “ঠাকুর 

পরিবারের সংক্ষি বিবরণ” পুস্তিকায় আছে যে, 
 স্প্পা টি ১ পেপে কাশ শে? পপ 7 লাস” টি 

(৫) এর সহ মহীপাল একন। ম নিজালয়ে। 
উপনিষ্টে। ছ্িজান্ প্র, ং ধণ্মশান্্পরায়ণঃ ॥ ৩ 
কেন যজ্ঞেন ভগবত পীতর্তবি নিশ্চিভং। 
তৎ সব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ধবং ছ্বিজে তা; ॥ ৪ 
ইতি শ্রুয। থিজাঃ সর্বেধে খবীকু তকলেবরাঃ। 
কথয়গ্ঠি নৃপাগ্রে তু সব্বে নিবৃতমানসাঃ ॥ « 
কেন কেন বিধানেন যঙ্জে। ব। ক্ির়তে বুধৈত। 
বয়ং স:ধি নঞানীমে। বিধানং কীনৃশং ক্রুতাঃ ॥ ৬ 
ইতি তেষাং ব5ঃ শ্রুত্ব| চিগ্তধুক্কেন মহীপতিঃ | 
কিং করোমি ক গচ্ছামি বিললাপ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭ 
কর্জবো মতমালে'চা সচিবানা'হহীজ্নৈঃ। 

প্রেবয়াম।স দা: স দু গান্ শ্বগুরমাপ্রিধো ॥ ৮ 
কারস্থকুল্দীপিকা--সৎ দিৎ ৪২৪-২৫ 

ভটটনারায়ণ প্রভৃতির বঙ্গ আগমনের কারণ 

সপ আপা সস 

ক্রমে ক্রমে আপিয়াছিলেন। 

২৫৩. 

প্র্জাগণের মধ্যে ধর্মের (সম্ভবত  বৌন্ধধর্দর ) 
প্রসার নিবারণকল্লে যজজানুষ্ঠঠনের জন্য বীরসিংহের 
নিকট হইতে বেদ ব্রাক্মাণ আানাইয়াছিলেন (৬)। 
ইহাও উপরোক্ত প্রঝদের প্রকারাস্তর বলিয়াই 
মনে হয়। ূ 

৯৪ | চাল্্রায়ণ ব্রতের জনা? 

বারেন্দ্রকুলাচার্যঃদের মতে আদিশুরপত্রী চন্দ্রমুখী 
একবার চাক্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হন 

সেই ব্রত সম্পাদনের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সমস্ত গৌড়-. 
রাজো না পাওয়ায় মদিশুর কান্যকুজদেশ হইতে 

পচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ আনান। কিন্তু ইহাদের 
মতে পূর্বোক্ত কৌশিক প্রভৃতি গোত্রের পঞ্চব্রাঙ্গণ 
আফিয়াছিলেন। আমাদের মতে, মাত্র এই প.প. 

ক্ষয়সাধক চান্দ্র।য়ণত্রত সম্পাদনের জনা ঘনঘটাপ্ন 

সহিত অন্য রাজ্য হইতে পঞ্চব্রাঙ্গাণ চাহিয়া! পাঠানে! 

সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমর। ইতিপুর্সেে 

দেখিয়। আলিয়াছে যে, কুলগ্র্থ উত্ত আছে যে, 

এই পঞ্চব্রাহ্খাণ একসঙ্গে একযোগে আসেন নাই; 

কিন্ত আজ একজন, কিছুকাল বাদে মার একজন, 

আরও কিছুকাল বাদে আর দুইজন, এই ছ্চাবে 
স্থৃতরাং মনে হয় ন। 
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০১৫২, 

যে, চান্দ্রায়ণ ব্রতের জন্য 'ইহাদিগকে তার 
আনা হইয়াছিল? প্রেমনিলাস গ্রস্থেও স্পট 
উল্লিখিত দেখি যে, আদিশুর শ্বরাজ্যের বৈদিক 
কুলীন কৌশিকাদিগোত্রীয় পঞ্চত্রাঙ্মণের দ্বারা 
পুত্রেছ্টিযজ্ঞ করাইয়া কোনও ফল না পাওয়াতেই 
অবশেষে তিনি বীরসিংহের নিকট পঞ্চ্াহ্মণ চাহিয়া 
পাঠাইলেন, এবং ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাঙ্ষণ আসিয়া 
প্রথমে চন্দ্রমুখীকে চান্দ্র/য়ণ ব্রতের দ্বার পরিশুদ্ধ 
করিয়৷ লইয় পরে পুত্রেষ্টিবজ্ঞ সম্পাদন করেন (৭)। 
এই পুত্রেছ্ি যে ক্ষিভীশপ্রমুখ পঞ্চব্রক্ষাণ নহে, 
ভটনারায়ণ প্রস্তুতি পঞ্চব্রাঙ্মণের দ্বারাই হওয়! সম্ভব, 
তাহা আমরা ইতিপুর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়া লাসিয়াছি। 

৯৫ | পুজেষ্টিযজ্জের জন্য ? 

পুত্রেগ্তিষজ্ছের জন্য যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত 
হইয়াছিলেন, এসম্বন্দে জনশ্রতিও প্রবল, এবং 
অনেক কুলগ্রন্থে তাহার সমর্থন পাওয়া! যায়। 
কুজতত্বাণবে আছ যে, পুরাকালে, সম্ভবত আদি- 

শূরের পূর্বপুরুষ শালবান বঙ্গাধিপতি হুইবার পূর্বের 
রাজ | শুদ্রক কর্তৃক যে পকল সারস্বত ব্রাঙ্গণ বঙ্গে 
সংশ্থাপ্ত কইয়াছিলেন, আদিশুর তীহাদ্দিগকে 
পুত্রেষ্িন্ড করিবার অভিপ্রায় জানাইলে তীহারা 
সে বিষয়ে নিজেদের অক্ষমত। জানাইলেন ; আদি- 
শুর অগত্যা বীরসিংহের নিকট পঞ্চক্রাহ্ষণ চাহিয়। 
পাঠা ইলেন (৮)। প্রেমবিলাস গ্রন্থে এই কথাই 
সমর্থিত দেখি (৯)। মুলোপঞ্চাননও বলেন যে 
পঞ্চব্রাক্মাণ কর্তৃক পুত্রেছ্িষজ্ঞ্তের ফলেই আদিশুরের 
পুত্রকন্যা জন্মে (১০)। গন্য কোন কুলগ্রন্থে 
কন্যা হইবার কথা উল্লিখিত দেখ নাই। ধ্রুবানন্দ 
মিশ্র এব* হরিমিশ্রও এড়ুমিশ্রের কারিকা অনুসরণ 
করিয়া পুত্রেন্তির জন্য পঞ্যব্রাঙ্গাণের বঙ্গে আগমন 

| 

ৃ 
[ 

(৭4) প্রে* বি ২৪ম বিলাস ২৬২ পৃঃ হর সপ্ত _ 
পঞ্চ খবি রাজা আর রাণীরে আনিল। 
যজ্ের আগে চান্দ্রায়ণ ব্রত করাইল ॥ 

রাজ রাজমহিযী করি ব্রত চাক্রায়ণ। 
নিশ্পাপ হইয়। কফৈল যজ্ঞ আরভভণ ॥ 

(৮) কু ত* ১* ও ১৭ প্লোক-- পুরে পাদটাকায উদ্ধৃত ্  

(৯) প্রে* বি ২৬১ পৃঃ 

(১১) পাচ গোত্রে পাচ খবিপ্ারাপতো আসি বসি 
আদিশুরে করে আশীর্্ধাদ। - 

সেই আশীর্বাদের ফলে পুত্রকনা। জগ্কে কালে 
গেবানুরের ভাঙ্গে বিবাদ ॥ ১ 

সুলোপক্চানন বচন-্”স* নি* ৩২ *-৩২৭ 

[টিলার তি 

২১ কল, গখ ভাগ 

সমর্থন করেন (১১ ১১)। রানজয়কৃত রি 
কার আছে--“ভূসুর নাঘক পুত্র আদি নৃপতির 
মুনিপরঞ্চকের যজ্জে জন্ম ধীর শ্থির॥৮ (১২) 
কুলার্ণব ও কুলপঞ্জিকায় নাছে--পুজেস্িবজ্ঞের জন্য 
পু্রদারসমস্িত পঞ্চব্রাহ্মাণ আদিশুর কর্তৃক বথাবিধি 
পুজিত হইয়াছিলেন (১৩)। আবার কুলরমাতে 
উক্ত হইয়াছে যে, আদিশুর কর্তৃক শ্রীহ্যপ্রমুখ 
্রাঙ্মণগণের সহিত ভট্টনারাযণ আদিশুর কর্তৃক 
যজ্ভার্থে আনীত হন (১৪)। এই সমস্ত মিলাইয়। 
আলোচন। করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, 
পুত্রে্টিযজ্ঞের জন্যই ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চবরাহ্থাণ 
আদিশুর কর্তৃক ৯৯৯ সম্বতে বঙ্গদেশে সমানীত 
হুইয়াছিলেন। 

উর রহে) 

স্থদিন-হর্গিন | 
(শ্রীহমায়ুন কবির ) 

যখন প্রভাত রবি হাসে নীলাকাশে, 
যখন শরৎশশী শ্বচ্ছ তৃণু হাসে 

ভরি দেয় ধরা) জীবনে যখন মম 
সমখবজ্য। শ্রাবণের বারিবন্য। সম 
কূলে কুলে ডেকে যা ? খন জীবন 
আজ/ক-পুলকময় হিরণ-স্বপন, 
শুধু হাসি, শুধু গান, শুধু আলাপন-._ 
তোমারে তখন নাথ করিনি শ্ররণ। 

তাঁর পরে যবে আসে অন্ধবাত্রিপ্রায় 
জীবনে বিষাদতম ; ঢে:ক আসে হান 
সৌভ্াগাগোৌরব-রবি--দীর্ণ পু্পমত 
ঝরে বায় জীবনের সুখ শত শত, 
খন তোমারে প্রভূ, হে বিভু আমার ! 
সমস্ত জীবন দিয়! ডাকি বারবার । 

সমস কস _. স্পা র্ 

0১১) রাজ নটিরিবিরিতির নিন 

পুযেছির কথ| শুনে সবে মৌন রা ॥ 
ও 

কান্যকুজ মহাখধি আসে বলে পঞ্চ। 
ঞরবানন্দ--স* নি ৩২ ৯-৩৩০পৃঃ 

(১২ ) সং নি ৩৩১ | 

(১৩) পুত্রেছি-করপার্থার পুজদারৈ; সুমন্থিতাঃ। 
শি 

আদিশুরেণ তে র্ষ পুজিতাশ্চ যথা বিধি ॥ ৩ 
গল নি ৪৬৭ 



জখম, ১৮৪৮ 

উপদেশ ও উপদেশক । 
(ক্ীর়মানাথ পালিত ) 

ধর্মমগুপ'তে কি প্রকার উপদেশ দেওয়া উচিত? 

ধর্দমগুলীতে আমাদের উপদেশকগ:ণর কি ভাবে উপদেশ 

দেওয়। উচিত, ইহাই হইল প্রশ্ন। বনমালা যেমন প্রস্ফু, 

চিত কুন্ছমের মাধুরী আহরণ করিরা পখিকের হাদয়ে 

আনল ঢালিরা দের, উপদেশকগণ তদ্ধা গান্তীর্ধ্য ও 
নম্রতার ভূষণে ভুবিত হইয়। যখন ধর্মামগুলীতে প্রীতির 
মন্দাকিণ্টী ধার! প্রবাহিত করিজ। দেন তথন গ্রর্ক হই ধর্ম- 

মণ্ডলী আশ্চর্য মাধুবীবিমণ্ডিত হয়। উপদেশক ঈশ্বরের 

ছৃতত্বরূপ হইগা গাথার বাণী নিকটে আনয়ন করেন। 
ভগধানেন্ অমতময়্ী বাণী মণ্ডলীর সভ্যগণের নিকট 

তিনি প্রচ'র করেন। পরমাম্মার প্রেরণ।স অন্থপ্রাণিত 
হুইয়স। তাহার। মানবের সংসারক্িই্ প্রাণে আধ্য'ত্বিক তাঃ 

সঞীবনী-স্ুধ! ঢালিয়া দেন। প্রবৃপ্তিচালিত মানবহদয় 

যেন ভগবানের প্রতি আক হর, ইহা ঈ তাহাদের লক্ষ 

হওয়া সর্ব:তাতাবে (বধেগ । থু যখন কোন জনসজ্ঘের 

সম্মখে উপদেশ দিতেন, তখন তিনি ভগবৎ্প্রেঃমর কথ। 

বলিতেন) হৃদয়ে তগবানের প্রতি প্রেম, বিশ্বাস ও 

ভক্তির উদ্রেক করিতে বিশেষ প্ররাস গাইতেন । মু 

লীতে উপদেশকগণেরও কি এই ভাবে উপদেশ দেওয়া 
উচিত নহে? উপদেশকের কার্ধ্য যে বিশেষ দাদিত্বপুর্ণ 

একথ। বোধ হয় কেই অস্বীকার করিবেন ন। । অভিমান, 

শ্ন্য ভ্যাী পুক্রুধেরাই প্রকৃতপক্ষে উপদেশকের কা) 

করিবার যোগ্য । কোগী অর্বাচীন অভিমানী ধাহারা) 

ভাঙার! উপদদেশকের কাধ্য করিবার অনুণযুক্ত । ঈদৃশ 

উপদেষ্টা দ্বার। ধর্দসমাজজ ও মগুলীর গ্রহ অমঙ্গণহই 

সধত হয়। 

আমাদের দেশের লোক কিছু ধিক পরিমাণে 

ভাব-প্রবণ ) তাই ভোগী ও বিলানী লোকের ঘ্,র। ৫কোন 

দিনই আমাদের দেশে ধর্প্রচার হুর নাই। উপদেশকের 

কার্য করিতে হইলে, ত্যাগী সন্রযাপী হইতে হব । 

উপদেশের বিষয়গুলি দেশীর ও জাতীয় ছঁ'চে ঢালিদ়1 : 

লইতে হইবে। এই সংসার মরুভূ। মধ্য দিগ হইতে ূ 

যাইতে উপদেশক জীবনে হাহ! কিছু অভিন্ঞতত। লাভ 

ফরিবেন মণ্ডণীর নিক্ট সেইগুলি পরিস্ফুট কলিতে 

হইবে। 
আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া! বার ধে, ধর্মমোপদেশ 

দিবার পুর্ধ ধর্মমোপদেক্ট| ত্যাগী সঙ্গ্যাসী হইর| ভগবদ্ঞ্ন 
জাতের জন্য সর্বাগ্রে নিঞ্জে প্রস্তত হন । তগবব্জানের 

মস্দাকেনী খারা উপদেষ্টার হানয়ে প্রবাহিত ন। হইলে 

তিনি কি উপদেশ দিবেন জানি না| খুষ্ঠের শিব্যগণ 

উপদেশ ও উপদেশক ১৫৩ 
ঘতদন না তগ'দৃজ্ঞানের নম্থৃতগ্রনাদ প্াইয়াছিলেন, 

ভতদিন তাথার! কখনও ধর্দোপদেশ দিতে গ্রবৃত্ধ হন 

নাই। ভোগের তিতর দিয়া কখনও ভগধদ্-জ্ঞ(নস। 5 

হর না। তাই থৃষ্টেণ ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্ধপ্রচারক এক ধনী 

লোকে বলিয়ান্ছিলেন যে, বদি তুমি ভগবদ ন'লাত 
করিতে অভিলাধী হও, তাহ। হইলে তোম।র ভোগের 

পামগ্রীগুপি বিপর্জান দিয়! আমার অন্গগামী হও। বর্ত- 

মানে এদেশের অধিক |ংশ ধর্মমগুলীর প্রচারকগণ স।ধারণত 

তোগের মধোই লালিহপাপিভ হন বলি! ভগবদ্-জ্ঞান ত 
ছুরের কথ, কোন জনই লাভ কল্সিতে পান না। তাই 

তাহাদের উপদেশ সংলরক্লিই অবসাদখিক্ন প্রাণে আধ), 

মিকতার লমৃতরস ঢালিয়া গিতে সমর্থ হয় না। 

আমাদের আন্তরে সই বির!টপুরুষ জগংস্রঈ।কে হাদর. 
জন করিবার আকাজ্ঞ! শ্বই জাগির! উঠে। তহাকে 
জানিবার এই আকাঞ্ক্ষ। কিরপে পরিতৃপ্ত হইতে পায়ে, 

ভজন আমাদেন প্রাণ কাদিয়া উঠে। কাহারও ব| হৃদয় 

কিযেন এক অব্যক্ত অশাঞ্ডির তরঙ্গে উত্বেণিত হুইয়। 

উঠে; তাহার মনে হয়, সে যেন কোন্ ঘনতমসাচ্ছন 
গ্রকোর্জে চিরনিবদ্ধ রহিক্কাছে। 

ধ/হার। উপাসন।লয়ে ভঞ্জন| করিতে আসেন, তাহাদের 

মধ্যে অনেকেই হয় ত আদর্শ জীখনযাপন করিতে অভি, 
লাখী হুইয়। আসেন । ভগবানের অনন্ত প্রেমের অমৃতময়ী 

বাণী হাদয়ঙ্গম করিতে উতনক হইয়। আদেন। অনেকে? 
হুদর হয় ত ভীতি গুস.ন্দহে দোলাযর়ম!ন, ভাই তাহাদের 

বিষাদখির মুখ দেখিনা! মনে হুর, যেন ঠাথার। একটি 

গুরুভার সর্বদ! হৃদয়ে বন করিতছেনণ। আনতে হয 

ভখোকে ও ছঃখে মম) যে উপদেশে ঠাহাবের স্বৃতক্ 

ওআাণে শান্তি ও সাত্বনার বারি পিঞি৬ হতে পারে, 

এমন উপদেশ গুনিবার জনাই তঁ'হাপা ভব্রনালনষে 

সঃসেল। 

যে সকল প্রচারক ্তগবদ্-জ্ঞানের সুঁথা আক% পান 

করিয়াছেন, তাহাদের উপদেশেই ঈ?শ ম।ণবের থয 

ভগবংগ্রেমে অক হইগা-ঠাছাকে ধদয়েপ অধীখর 
জা(নয়। [চত্তপ্রলাদ লাভ করে। 

মগ্ডলীন প্রচানকগণ ভগবদ্-ন্ধানে ও প্রেমে অধু- 

বিন্ত না থ|কিলে এসকল পিপাসিত প্রাণের আধ্যা ₹ 

তৃষা কি ক্রয়! নিবারণ করিবেন জনি না। হঃথে 

বিষয়, অধিকাংশ ধর্মনগুলীর বৃত্তিষ্জোগী প্রচাগকগণ 
সংসারের মোহিনী মায়ার এমনি আবদ্ধ যে, তাহাণ। 

ভজনালয়ে আসি! উপদেশ দিবার ব্যপদেশে অধখ। 

কতকগুলি অসংলগ্র বাধি কথার অবতভারণ। করি 

আবার সংসার-রঙ্গভুনে অভিনয় করিতে চলিগা বান। 

ঈদৃশ প্রচারকের কার্য বিড়খন। মাত্র । তাহার! মগুনীর 

পম তেও 
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আধ্যাত্মিক সৌষ্ঠব-হন্তীরক | প্রচারক ধর্প-তত্ব বুঝাইতে 
ভঙজনালয়ে আসেন; কিন্ত তাহার উপদেশ শুনিয়। ঘি 

আমার পাপদগ্ধ ছবদয় শান্তি ন। পায়, তাহ! হইলে তাদুশ 

প্রচারক উপফারক না হুইক্সা অপকারকই হইয়। 

খাকেন। তিনি বদি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাহার প্রিয় 
কার্ধা সাধনে যগ্ডলীন্থ লোকের প্রাণ উত্বজ করিতে 

অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাহার উপদেশ ব্য হইল 

বলিতে হইবে । | 

গ্রচায়কের় উপদেশের নিষ্ষলতার কারণ কি? 
কারণ এই থে, ভোগের তাড়নায় বিক্ষুন্ধ বলিয়। প্রচারক 

উপদেশ দিবায় সময় কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখিতে পারেন 

না) যেবিষরে দুইটী কথা বপিতে তাহার মনে খেয়া- 

লের তরক্ষ উঠ, যুক্তি বা অধুক্তি বিচার না করিয়৷ তিনি 

তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। কোন বিবয় চিন্ত! 

ন। করিয়া তিনি ভজনাগয়ে আলিয়। উপদেশ দিতে 

আযরম্ত করেন। যেন উপদেশ মন্দিরটি তীছার বক্তা 
অভ্যাসের স্বংন; সেখানে তিনি যাহা ইচ্ছা! তাহাই বলি- 

বেন। উপদেশ যাহাতে হ্থুফল উৎপন্ন করে, তথ্িবয়ে 

তাহার লক্ষা রাখা অত্যাধশ্যক ) এবং ইছ1 কার্ষ্য 

পরিণত করিতে হইলে মগ্ডপীর সভ্যগণের চরিত্র, 

অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে তাহার বিশেষরূপে জ্ঞান থাক 
দরকার। মণ্ডলীর কি কি প্রয়োজক বা কি কি প্রয়োজন 

নষ, ততগ্রতি লক্ষ্য রাখিক়্! উপদেশ দিতে হইবে। 

উপদেশের প্রণালী সম্বন্ধে ছই একটি কথ! বলিব। 
বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, খ্ৃষ্ট একসময় শিষ্যদিগকে 

বণিয়াছিপেন, প্ধধন লোকে তোমাদের নিকট শিক্ষার 

অন্য আলিবে, তখন তোমরা ফিরূপে কফি বলিবে ভদ্দিষয়ে 

চিন্তিত হইও না-_-ফেন না, তোমর1 উপদেষ্টা নও $ কিন্ত 

বিমি তোমাদের অন্তরে সর্বব্ধ। বিরাজমান সেই ভগবানই 

উপদেই্ট1” । উপদেশ দিবার পুর্বে মণ্ডলীর প্রচ।য়কের 
কর্তব্য, যেন তিনি ধ্যানরত চিত্তে প্রেরণার জনয ভগবৎ- 

সকাশে আত্মনিবেদন করেন) ছুঃখের বিষয়, নেক 

গ্রচারকই তীহাদের চিত্ববৃতিগুলিকে সংহত করিতে সমর্থ 

নন--আত্মবিবেধন করিবেন কি প্রকারে? ধ্যান ব্যতীত 
ভগবানের সহিত যোগসম্পাদন অসম্ভব । এই ষোগই 
ভগবদ্জআানের স্বরূপতত্থ বুঝাইয়! দেয় । যেদিন প্রচারক- 

খখ ভব জানের সম্যক পরিচয় পাইয়া নিরভিযানী, 
স্যাগী ও সঙ্গ্যাযসী হইয়া ধর্দমগুলীচত দ্য ত্ব উপদেশে ধর্ম- 

জীবনের গরীক্গিত সত্যের ভাবগঙ্গ। প্রবাহিত করিয়া 

ঘণ্ডলীর সভাগণের প্রযুতিচালিত বিলাষবিজান্ত প্রাণে 

খ/স্তিস্থধ! ঢালিয়! চিত পারিবেন, সেই টি আমরা 
ঘন্য হইব, অগুযী ল্য হইবে। 

(রা শর 

বাসগুহ। 
 (্রিরাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যার ) 

প্রাণী মান্রেরই' বাসগৃহ আছে। উহা! নির্মাণ করি- 
বার ইচ্ছ!। এবং ক্ষমত! ভগবৎ প্রদত্ত; প্রত ₹ জীব-জন্কই 
তাহাদের প্রয়োজনমত বাসগৃহ প্রস্তুত করির! খাকে । 
মসুষেরও বানগৃহ আছে --ভিক্ন ভিন্ন দেশের লোকের 

বাসগৃছ ভিন্ন তির প্রকারের | দেশের আবহাঁওগা, ঘর 
করিবার উপকরণ ও আবশ্যকীর বস্ত অন্থদারে উহ! পৃথক 

পৃথক রূপে নির্মিত হইয়া থাকে ॥ গ্রীপলগ্ড দেশে শ্রচণ্ড 
শীত, অন্যবিধ উপকরণের অভ্তাবে তথাকার লোকের! 
বরফের দেওয়াল ও খিলান করির! ঘর করে $ দাঞ্ধিলিং 
সহরে ক15-পাথর দ্বার!ই বেশীর ভাগ ধর তৈরারী হুইরা 
থাকে) কিন্ধ প্রত্োক দেশেই গৃহাদি নিম্মাণ কাধে 
অভিজ্ঞ (90821150) লোক পাওয়! বাগ এবং তাহার! যে 
গৃহাদি নিম্মীণ করে তাহ।তে একটু বিশেষত্ব ও থকে । 

আমর! আনব ছইশত বৎসর পূর্বেকার বঙগদেশের পল্লীর 
গৃহনির্মাণ-পদ্ধতির কথ! বঝলিতেছি ? প্রায় প্রতি পল্লীতেই 
বেশীর ভ।গ হাটার দেওয়।ল এবং খড়ের ছাউনি চাল 
বী।ধিয়া ঘর কল্সা হইত যে যে স্থানে মাটার দেওয়াল 
থাকিত না, গ্লেখানে বাশ ব। কাঠের বেড়! দ্বেওয়া হইত। 

গ্রামের যথ্যে ধাহার অবস্থ! বিশেব ভাল, তিনিই কেবল 

ইটের গাথনী কোঠা ত্র করিতেন। সফলেই ঘর 
করিবার সমস্থ বিবেচ”1 করিত্ব কোন্ “দোয়ারী, ঘর 
করিব? তখনকার লোকে--বিশেবত্ঃ পন্লীবাসীর! 
দক্ষিণঘারী তর করিতেন; এবং যাহার অবস্থা ভাজ 
তিনি প্রথমে আবশ্যকমত ঘর দক্ষিণদ্ধারী করিয়! বাকী- 

গুলি পূর্বদ্বারী বা পপ্চিমন্ধারী করিতেন--পারতপদ্ষে 
কেছই উত্তরহারী করিতেন না। একটা প্রবাদ আছে-" 

দক্ষিণঘারী ঘয়ের রাজা 

ুরবদথারী তাহার প্র! । 
পশ্চিমন্বারীর সদাই তাপ 
উত্তরদ্বারীর খাজান। যাপ। 

খুব গরীব জোক, যাহাদের খান্বান! দিবার ক্ষমত! ছিল 
না, তীছারাই বোধ হয় উত্তরদ্ধাদী ঘর করিতেন। 

বৎসরের বধ্যে ছইটী অয়ন হয় উত্তরাপ্ষন এবং . 

দক্ষিখাহন। উত্ভরাস্থন ১ল] মাঘ হইতে আরম হর এবং 
১ল। আবণ হইতে জক্ষিণায়ন । উত্বরায়মের ম্ধ্যাংশে 
ঘয়দিনের গন্ত বক্রভাঁবে হৌত্র “উত্তর ঘ্বোয়ারী' ঘরের 
মধ্যে পাওয়া! বার, কিন্তু বঙ্জসরের বেশীর ভাগ সময়ই 
পাওয়া যায় না; আর শীতকালে উত্বরদোরারী তরে 
জুতিশয় ঠা হাওয়া লাগে ও হুূর্ালোকের অভাবে 

থর বস্বাঙ্থান্ধর হয়। সেজন্য জান) বাইতেছে ৫ 
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যাহারা একেবারেই অনর্থ, ভাহাগাই কেবল উত্তর- 

দোক্সারী খরে থাকে 7 এই প্রথা বছদিন হইতে চলিয়! 

আলিতেছে। দিগনির্ণর যস্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে 

ভট্টাচার্য) ঘ্বায়! হুর্ধ্য দেখিয়! ঘরের দোয়ারের দিগনির্ণয় 

তইত। ইহাতে বাড়ীর ভদ্রাপনের বা জমীর আরতনের 

সহিত রাঁস্তাঘাটের সামঞসা রক্ষা! হইত লা । 

বাহার! চকবন্দী বাড়ী করিতেন, তাহার! আবার 

ঘক্ষিণদ্ধারী সদর দয়জ। রাখিতেন না। ফারণ তৎকালে 

প্রবাদ বা জনশ্রুতি ছিল যে, বমরাজার বাড়ী দক্ষিগ দিকে 

এবং তাহার দরজাও নাকি দক্ষিণদোয়ারী | - সম্ভবতঃ 

ক্রমেই মানুষ সভ্য হইয়াছে । কালক্রমে অভিজেরা 

(9১90151190 ঠিক করিলেন যে, হি পাশের দিকে ছোট 
একটী দরজ। রাখ! যায় এবং তাহার বাহির দিকে শিকল 

ন। থাকে, তবে ঘরের ভিতর থাকা বাগ? কারণ বড় 

ঘ্বরজাটাতে শিকল লাগাইলেও পাশের দরজা বদ্ধ 

করিবার তয় থাকে না। ক্রমে উন্নতি হইল “মাঠ 

গুদাম” কর! হল, আগুণে পুড়িবার ভয় গেগ? ক্রমে 

ক্রমে কাঠের খুঁটি বেতের বাধন রংদার হইতে লাপিল। 

ছক্ষিণ দিকে দরজ] রাখিলে পাছে অনবরত দক্ষিণ দিকে অভয় । 

নঞজর পড়ে ও বমের় পেয়াদ। শীষ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে গনির্শলচন্জ্র বড়াল বি- এল.) 

পারে, সেজন্া দক্ষিণঘ্বারী সদর দরজা করা হইত না ) ভৈরবী --একতালা॥ 

_ কেহ যখন নূতন বাড়ী করিবার কল্পন! করিতেন, িজনানেনর 

তখন তিনি এই প্রবাদ বচনের উপর নির্ভর করিয়া ১ 
ছি করব না ভয়--করব না ভয়। 

উত্তরে মেলা, দক্ষিণে খোলা-- * রিনা ররর 
লন করব না ভয়--করব না! তয়। 

পূর্বে ৫ লা" | ঘনাক ন! ঘোর আঁধার রাতি 
ইহার অর্থ বাড়ীর রে রে রি ক ডি মু থাকতে মোদের সাথের সাথী 
গাছের চার! লাগান হ নন ক হ রে কে নেভাবে প্রাণের বাঁতি 
দক্ষিণ দিকে সদর দরজা লেও, দকে € জমর ভাতি জ্যোতি । 

জারগা রাখ। হইত, কোনও গাছপালা! লাগাইয় অন্ধকার 

কর! হইত না। পূর্বে ইস অর্থাৎ পূর্বদিকে পুকুর রাখ 

বই, তাহাতে হাস চরিত 7 এবং পশ্চিষ দিকে বাশবাড় 

লাগান হইত, যাহাতে পশ্চিমের ঝড় হইতে গৃহ রক্ষাপায়। 

এসব তো! গেল খরতৈয়ারীর বহিরঙ্গ'বিচার__এখন 

ভন্তয়ঙগ কথ! কিছু বল! বাক ॥ প্রায়ই লোকে ঘরের 

মেঝের জনেক উচ্চে ছোট ছোট “ঘুলঘুলি” অর্থাৎ খুব 

ছোট ছোট জানাল। রাখিত এবং একটী মাত্র তিন 

টারি হাত লম্ব/ দরজা! থাকিত; বেশী জানাল! দরজা 

ব্যথার প্রদীপ লে-ও আলে! দেয় 
করব না তয়--করব ন! তয় ॥. 

ভবার্ণবের ভেগ। ভূমি 
করব ন৷ ভয়-্্করব ন! তস্ক 

অন্ধকায়ের ঞ্বতারা 

করব না ভয়-্্করব ন! গুয়। 

অন্তর মনে হাস্য সুখে 

চলব সকল ছুঃখে সুখে 

মামটি লয়ে বুকে 
রাধিত না, পাছে চোর বা ডাকাত বাহির হ ইতে দেখিতে তোমার বে এ এ 

পার। বাক্স থাকিলেও লোকে মেঝেতে বা দেওয়াছে | 
পড়ব শেষে পায়ে এসে ণ 

উাকাকড়ি পুর্তিঙ্গ। বাধিত, আগু লাগিলে পুড়িয়! না 

বায় ব ডাকাত পড়িলে বাক্স ভাঙ্গিরা কিছু না পায়। টি 

গৃহৃকর্তা গরের বারান্দায় শুইয়। থাকিতেন। কি শীত কি 

রক্ম তাহার বারান্মার থাকিবার নিয়ম? কারণ ঘয়ের রাজধি এব্রাহিম বল্ধী সম্বন্ধে 

রধ্যে খাকিলে বিষম বিপদ, হ্দি ডাকাতে শিকল বন্ধ কয়েকটী গল । | 

করিয়। আপ ধরাইঙগ। ঘেক্। তবে যে গাপ যাইবে! 

€১) 
কতকটা বাবুই পাখীক্স অবস্থাঃ যেমন-_- ছি 

হা রী ঞ আফগানগ্বানের অন্তর্গত “বল্ধ নাষে' দু প্রলিদ্ধ 
“হয় খাকিতে বাবুই ভেজে” 

' গর আছে। প্রায় বারশত বৎসর পূর্যে তখা য় এব্রাছিম 

| টু অর্থাৎ উত্তরদিকে প্রাচী- 

নে শপ টি নি | নামে নরপতি ছিপেন। তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করির! 

করব ন। তয়--করব ন! ভক্ ॥ 
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কয়েকটী প্রকাশিত করিলাম। 

একদা রাজা! কতকগুপি পাত্রমিঞ্র ও সৈন্য সমভি- 

ভনপুজ্য হহঁয়] উঠিযাহিনেন | ঙাথার বৈরাগোর উৎপত্তি | করযোড়ে বলিল__প্রাঞজন ] জানি আপনার বিছানায় 

নিরীরারর 

অল্লা সময় খুমাইয়! চল্লিশ কশাঘাত দণভোগ করিলাম, 

আর [যনি দিনরাত্রি এই বিছানার তোজন, শয়ন উপবে- 

শন ইত্যাদি নানাপগ্রকার দুখ ভোগ করেন, তাহার প্রভু 

বাহারে মুগয়া উদ্গেশ্যে কোন গভীর বনে প্রবেশ | তাহাকে কতই না কশাঘ।ত করিবেন, এই মনে হওয়ায় 

ফরিলেন। 

মৃগয়ালিপ্ত হইল। রাজা! অনেক দুরে একটি হরিণ 
দেখিয়া, সবেগে তাহার দিকে অশ্বচালন। করিলেন। 

স্থচতুর হরিণ, ঘোটকের পদধ্বনি শুনিয়। চকিত হইয়। 

উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে ল।গিল। রাঙ্জার অশ্বও হরি- 

ণের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ দৌড়িতে লাগিল, কিন্ত কোনগতিকে 
হরিণের সমীপঞ্থ হইত পারিল ন1। 

অনন্তর বনে বনে পরীর ছুই কফ্রোশ পথ আতিবেগে 

দৌড়াইর। হরিণ কিছু ক্লান্ত হইয়! স্থিরভাবে দীড়াইল 
এবং অশ্বারোহী রাজার প্রতি চাঁহিয়।! বলিল, “মহারাজ! 

ঈশ্বর কি ভীধসংহার নিমিস্তই তোমার স্থজন করিয়া 

ছেন? তুমি জীবশ্রেষ্ঠ মনুধা হইয়! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র: 
ভীবের বধোপায় অবহস্থন করিতেছ? ধিক্. তোমার 

মনুষ্যুত্থে! যাহার মনে মাল্সা-মমত।, দয়া-ধর্দের কিছুমাত্র 

.লশ নাট, সে ভাবার মন্ভযা 1” এই বলিয়া! হরিণ অন্যত্র ূ 

রাজা কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, 

কিন্ত তাহার কথাগুলি বাজার হাদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল 

টাকিয়া ঠেল। 

হ্ল। তিনি তদ্দণডেই সংসারধর্দু পরিত্যাগ 'ও সন্গযাস- 
তর্দ পরিগ্হ করিয়! 

গাগিলেন। 

(২) 

রাজা এত্হিম ম্গয়া হইতে প্রভ্যাগত রা বিশ্রাম- 

লাভার্থে শযর়ন্মন্দিরে প্রবেশ কক্সিয়া দেখিলেন, নিতান্ত 

কুরূপা মলিনবসন। ও বিকটদশন। এক দাদী শয্যায় 

শন করিয়! গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। সামান্য 

পাত্রমিকর ও সেনাসামস্তগণ দিকে দিকে, 

কাননে কাননে ভ্রমণ কঠিতে 

আমার বাথাকে ব্যথ। বোধ হর নাই।” দালী এই বণিয়া 

নিস্তব্ধ হইলে, র!জ! তন্মুহর্ভেহ রাজোর সহিত রাপ্কার্য 

(পরিত্যাগ করিয়া তপস্ষিবেশ ধারণপুর্ব্বক বনাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন । 

| (৬৩ ) 
রাজ। এক্রাছিম একদা আড়ম্বরের সহি ত মত্প্যধিনাশে 

নদীতীরে গমন করি ছিলেন। তাহার সঙ্গীর! 
উপায়ে মংসা ধরিতেছিল। 

নানা 

তিনি নদীতীতর আনণ 

| করিতে করিতে সহস। দেখিতে পাইলেন, বয়োবুষ তেজঃ- 

পুঞ্জ এক মহর্ধি উপাসন| হেতু নদী ছস্তপদ প্রক্ষালণ 
করিতেছেন। মহর্ষির বদনমণ্ডল অরুপকিরণের নায় 

জেযাতির্শর ? শুত্র শ্বাশ্র নাভিন্বল পর্য্স্ত লম্বিত। তাহার 

ভাবভঙখ ও শর্ীরকাস্তি দেখির! বাজার অস্তঃকরণ ভক্তি- 

রসে উচ্ছলি ও আগ্লত হইয়া! উঠিণ। তিনি নাতি- 

বিলম্বে মহর্ষি পদতলে পতিত হুইলেন। এতন্দর্শনে 

মহর্বি সসম্মে স্ঠাহাঁফে উঠাইয়। বাৎসল্য স্কাঘে আলিঙ্গন 

ও স্ম্তাষণ করিয়া বলিলেন, “বৎস ! আমাকে দেখিয়া 

বিস্মিত হইও আ1) আমাল নাম খেজর | ঈশ্বর তোমার 
| শিক্ষাবিধান নিমিত্ত আমাকে এখানে পাঠাইর়াছেন। 
দেখ বৎস ! সংসার অনিতা; ইহার স্থাংগিত্ব নাই; কেন 

না, যেকোন সময়ে ইহা! পরিত্যাগ করিয়। 'অন্তকপুরের 

অতিথি হইতে হুইবে। ইহার অস্থ।ক্ী মনতা- ও 

কুহকজালে বন্দী হইয়। অনন্ত্ীবন ক্ষত্প কর] কে।নমতেই 

যুক্তিযুক্ত নহে। আমার উপদেশ শুনল; রাজ্য পরিত্যাগ 
কর, সংসারধর্্ম হইতে অবসর গ্রথণ কর এবং যে সংস- 

ন]সীর বাজ-»য্যয় শয়ন! দেখিয়া] রাও! ক্রোধরক্ক | পের অস্তিত্ব কখনও ক্ষয় হইবার নহে, তাহার দিকে 
লোচনে, কঠোর কশা হস্তে লইয়া ক্রমাঘয়ে চল্লিশবার (মনোনিবেশ কর। দেখ বস! ঈশ্ব বুম জ্যোতিকণ। 
সবলে প্রচার করিলেন। দাসী কশাধাতে সচেতন! | হার মানুষের সাত! গঠিত করিয়াছেন । প্রথমে উ€। 
হ্যা হাসিতে হাসিতে দীরে ধীরে অনাত্র যাইতে লাগিল । | ঈশ্বরের আদেশক্রমে গুপ্ত ভাবে অবস্থিত ছিল) তৎপরে 

কোপগ্জনিত তীব্র আঘাতে দাসী বিন্ুম'আ আ্শ্রুপাত তিনি আপন কারুকধ্য ও শিলনৈপুণ্য দেখাইবার নিমিস্ত 

বরিল 1, আহত স্বানে একবারও হাত দিল না, কিছু- উহাকে মস্ুয্র দেহাগারে সধত্বে প্রোথিত কির! 

মাত্র তাহার ভন্ললঙ্গণও দেখা গেল না; বরং উহার সংসারে পাঠাইয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে 

বিপরীতে ঠাসিতে হাপিতে প্রস্থান করিতেছে দেখিয়। | জীবাত্মা দেহরাজ্োর সযাট, অপরাপর আবর়বধ তদীর় 

তখনই বাজ বিশ্রয়াপন্ন হইয়া অিজ্ঞাল। করিলেন_: | আদেশে পরিগালিত। অতএব সাংসারিক বিষয়বাসন!, 

“বাসি! আমি ভোরে এত বলে কশাখাত কগিয়াছি যে, | স্থথসম্তোগ, আচার-ব্যবছার ইত্া।দি হইতে বিরত হইয়া 

আহত স্থান শ্বীত হয়ছে ও কোন কোনস্তান ফাটির! | জীবাত্মাকে চেনা, সষ্টকর্ত। পরধেশ্বরের প্রতি ভক্তিযোগ- 
বিন্বু বিশ্বু রক্ত পড়িতেছে। এ অবস্থায় কাতর ন পহুকারে মনোনিবেশ করা, কি রাজা, কি ধনবান 

হইয়া, তোর হাপিবার কারণ কি, ত্বরার় বল?* দাসী | সফলেরই ভন্ন হুইতে নির্ভয়ে থাকা এবং পিতা-মাতা 



আখিন,১৫৮  রার্জধি এব্রাহিগ বল্ধী সম্ঘন্বে কয়েকটা গণ্প 

কিস্ত্রীপুত্র-কন্যা, কি আন্বীযস্থরন-বন্ধুবান্ধধ সকলেপ্সই 

ক্সেছমমতায় বিসর্জন দেওয়া একান্ত কর্তব্য । আমি কি 

খাইয়া! জীবন ধারণ করিব, দারাঁকলত্র আম্মীয় প্রস্তুতি 

কি উপায়ে প্রতিপালিত হইবে, সেনা নিরস্তর চিন্তাকুল 

থাকা বিধেয় নয়। কুটার মধ্টে একাকী বাদ করিয়া 

ধীর মনে অবিচলিত ও অগ্রতিহত ভক্তিভাবে ঈশ্বরের 

উপাসনা! করা ধর্তব্য। রান্য বা রাঞজজগৌরবের প্রতি 

মনসংযোগ করিয়া! অহর্থত ও ধৃ্ট হওয়া তাপ নয়। 

যাহারা কেবল ধনোপার্জনে ব্যতিব্যস্ত থাফে এবং 

ভুলিয়াও ঈশ্বরের নাম মুখে মানে নাঃ তাঁহার! এক প্রকার 

নররূপী পত্ত | কেন না, ন্যায়ান্যায়'বিবেচনাশূনা পণুরাই 

উদর পূর্ণ করিবার জন্য যাহার-তাহার শদা ন্ট করিয়া! 

ঘাকে। আরও গুন, আমি তোমাকে যে বিষয়ের উপদেশ 

দিতেছি, তাহাতে নিবিষ্ট হইবার প্রধান উপায় ও সহায় 

কেবলমাত্র সাহল। সাহ্সকে সহায় এবং উহ্হার উপর 

সম্পূর্ণ নির্ভর ন! করিলে কেবল এ বিষয় কেন, কোন 

কর্মই সম্পাদিত হয় না । সাহসহীন লোকের অনেকবিধ 

ফৌশল শিক্ষা! থাকিলেও সে সকল কাধ্যকালে কোনও 

কাধ্যে পরিণত হয় না, এবং সে জনসম|জে নিতান্ত দ্বণ) 

বলিয়। মনে হয়। আর বাহ! সাহপ সহকারে আমাদের 

অধিকৃত ধনরাশি দীনহীন অনাণগণকে দান করিয়। 

নিয়ত ঈশ্বরচর্চায় রত থাকেন, তীহারা পৃথিবী হইতে 

নিশপাপ ও নির্ভয় হইয়া ঝান। 

কিন্তু সাধারণতঃ এবিষয়ে এখনকার লোকের আস্থা 

আদৌ নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। তাহাদের অন্থঃ- 

করণ কামক্রোধলোভাদি রিপুচয়ের মায়াপাশে সর্বক্ষণ 

সমাচ্ছন্ন থাকায় তাহাতে ঈশ্বরের গুঢ় রহদ্যকুন্থুম প্রস্থ" 

টিত হইতে পায় না। মনে নিয়ত অশেষবিধ বিষর়চিন্তার 

আবির্ভাব ₹ইলে, ঈশ্বরের জ্যোোতিং তন্মধ্যে ত্বণাবশতঃ 

প্রবেশ করে না ॥ কাজেই তাহার! সংসার ভিন্ন ঈরকে 

পায় না। আর যাহারা, ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও সংসারপ্রান্তি 

উভয়ই কাঁমনা করে, তাহাদেরও ঈশ্বরপ্রাণ্ডি খটিয়। 

উঠেনা। কারণ একাধারে ছুপ্ধ ও পঞ্চ নিক্ষিপ্ত 

হইলে ছু্ধের পবিভ্রতাহেতু পন্ধ পবিত্র হয় না, বরং 

পঞ্চ সংস্পর্শে হছঞ্ধচই নই হয়। সুবাসিত গোলাপজল- 

পরিপূর্ণ কুপ মধ্যে কুকুরে ঝাঁপ দিলে তৎক্ষণাৎ এ জল 

অব্যবহাধ্য হইর়। পড়ে। 

পৃথিবী মারনাক্সপিণী, মুহুমুহঃ নানাবিধ ভাব পরিগ্রহ 
করিয়। আবালব্বদ্ধ সকলকেই আপন বশীতৃত্ত করিবার 

চেষ্ট। করে । অজ্ঞ লোকের! পৃথিবীর কুছক ও ছলনা 

বুঝিতে ন1 পারিয়৷ ইহার বশ্যত৷ দ্বীকার করিয়৷ শব ব্য 

পরকালের পথ একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করিরা তুলে। 

বাহার। প্রকৃত তত্ববিদ্, তাহার! কখনও কুহকিনী পৃথি- 000০ সপ 

সন 

১৫৭ 

বীর মায়াপাশে বন্ধ হন ন! বরং ইহ পরিত্যাগ করিবার 

জন্য লোকদ্দিগকে শতবার পরামর্শ দেন। বীরকুলশেষ্ঠ 
পুরুষপূজনীয় আলি (কঃ ওঃ) এই লংস্ারকে তুচ্ছ 
জান করিয়। জগতের প্রাধান্য লাশ করতঃ অমর হইয়া 

অমরপুরে গমন করিয়াছেন । আর মায়ারূপী পৃথিবীর 

বশ্যতাপন্ন এবং সাধাতীত নস্তর লোক্তপরনশ হুইর়] দ্বাস।- 

স্কসের (দামেক্কের) রাজ! পাপাম্ম। এজি অদঙ্গত্ত কারণে 

অনাহারে কারবালার মরুভূমিতে নবীবংশ ধৰংস করিয়। 
সকল শ্রেণীর লোকেরই একেবারে ঘ্বণাস্পৰ এবং পর- 
কালে বিশেষ বাতনাময় নরকে পাপভোগের যোগ্য হই! 

মানবলীল! সম্বরণ করিয়াছে । কালে কলে সেই মহ! 
পাপীর দুর্ণাম, অপধশঃ ও নিন্দা ঘোধিত হইয়। আসি. 
তেছে। অন্যত্র বিষয়রক্ষ!, ধনরক্ষা ও মানরক্ষার্থে লোকে 

বিবাদপরবশ হুইয়৷ পরম্পার ঘোরতর যুদ্ধে পরিব্যাপ্ত হয় 

এবং ঈশ্বরের স্যর বিনাপপাধন করিরা যুন্ষস্থল নর- 

শোপিতে রজত করে। পৃথিবীর লোকের! লোভহেতু 
ন! করিতে পারে এমন কুকর্মই নাই । সুতরাং পৃিবী 

পাঁপমমী ও পাঁপপ্ষিল! হইয়া! আপন সম্তঘনগণের মঙ্ে 

অলক্ষ্যে কুঠারাথাত করে । 

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়। শুনিয়া পৃণ্ববীর মম্থায়ী 
মমতায় মোছিত হুওয়া ও তদগত প্রাণ হওয়। এক|স্ত গঠিত 

ফার্যয । কালে এই পৃথিবীই ষে শত্রু হইয় দাড়াইবে, তাহা 

কেহই পূর্বে স্থির করিতে পারে ন|। অতএব মৃত্ার পৃর্বেই 
শব মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত্ত।' যেদন মৃত্া হইলে 
মন্ুযোর ধন, নত্ব, বিষয়-আশয়, মান-সম্ত্রন, খাতি প্রতি- 

পত্তি কিছুই সঙ্গে যার না, তেমনি জীবিত থাকিতে 

থাকিতে এ সকপকে ত্যাগ করিতে পারিলে পার্থ তব্ব-: 

বিদ্ মধ্যে পরিগণিত হইবার একান্ত ভরসা কর! যা* 

ঈশ্বরের নাম এমন অমুক্ময় যে ধাহারা ভক্রিসহযেগে 
যথারীতি উহ! অভ্যাস করেন, তাহাদের মরণকে 

মরণ বোধ হয়না) তাহাদের নিক্টট জীবন-মরণ 

একই কথ! । ঈশ্বরের নামই তাহাদের কর্টফলের 

মৃতলক্ীবনী । মরিলেও লে!কে তীহাদের ন[মোচ্চারণ 

করিয়। এবং মাহাত্ম, সাধনপ্রণাগী ও ক্রিয়াকলাপাদির 

প্লিচ্ন দিয়! তাহাদিগকে অমর করিয়। দের়। এইজন্য 

তাহার মৃতদের মধ্যে পরিগপিত নহেন। পুরুষএধান 

হজরত মহল্মদ (দঃ) বলিয়াছেন-_-“বাহার। ঈখর-পথের 

পথিক ও সর্বাস্তঃকরণে তীঁহাকে স্মরণ করেন তাহারাহ 

অমর) অতএব বস! তোমার শিক্ষার নিমিত্ত যাহ! 

উপদেশ দিগাম, মনে ম্মরণ রাখিবে।” এই বলিয়। তাপস- 
প্রধর খেজর অন্তহিত হইলে রাজ এতব্রাহিম তদ্দণ্ডেই 

* কঃ ও. করম উপ্পাহে উয়াজ হঃ" অর্থাৎ পরমপাত। পরমেখর 

সাহার প্রতি € করম) কৃপ। করন। 
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সন্গযাসধর্শা গ্রহণ কয়িল। কাননপথে প্রস্থান করি- 
লেন। . ্ 

(৪ ) ৯ 
একদ! নিশাঙ্গালে মহামতি নরপতি এব্বাহিম কাঁরু- 

ঝার্যয-থচিত দ্বিতল প্রাসাদে সানন্দে নুপ্তিহখ অনুভব 

করিষ্রেছিপেন )--এমন সময় ছাদের উপরে কোন 

ম্ছযোর দ্রুত পদনলঞ্ালন শব শুনিয়া! জাগরিত ও চকিত 

হইয়া দীপালোকে দেখিলেন, এক ব্যকি যেন কোন অপ- 
হ্ৃত বস্তুর অন্ববষণ করিতেছে । বাঙ্া ততক্ষণাং তাহার 

ছাঁদদের উপর উঠিবার কারণ জিজ্ঞাদ! করিলে লে বলিল, 

প্জদা সন্ধার সময় আমার একটা উট কোনদিকে নিরু- 
(ঙেশ হইয়। গিয়াছে, আমি তাহার সন্ধান কছসিতে এখানে 

আস্য়াছি ।” রাজ তাহার কথার হাস্য সম্বরণ করিতে 

অসমর্থ হইয়া বজিলেন--দনির্বেোধ ! উট কিছাদে উঠিতে 
পারে? না ছাদের উপর তাহার সন্ধান হয়? এই 
কথা শু“নবামাত্র সে রাজাকে বাঞ্গ করিয়া গভীরস্বরে 

ভনাবহ নিস্তব্ধ ভীবণতম  উপপ্লবের পুর্বাভাল। 
ভয়ঙ্কর বঞ্চ। উৎপন্ন করিবার পুর্বে বিশ্বপ্রকৃতি আশ্চর্ঘা" 
রকম স্তব্ধ হইয়াবার। টোকিও বিশ্ববিদ্যাপরের, ভৃতন্ব 
ও খনিজ-বিদ্যার অধ্যাপক জন মিল.নে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 
জাপানের ছদ্মবেশী আগ্নেরগিরি বান্দেসানকে পর্য্যবেক্ষণ 

করিতে গির! তাহার প্রশাস্তগন্ভীর ভাব অবলোকন 

করিলেন।. লজীব নাগ্নেকসগিরির কোন লক্ষণই উহ্ছাতে 
পরেস্ফুট হিল না। দূর যুগেও উহ্বার সামান্যতম উৎপা- 

তেরও কোন নিদর্শন বা জনপ্রবাদ পাওয়া! যায় নাই। 
যুগবুগাস্ত ধরিয়! আকাশচুর্ী প্রশান্ত শৃঙ্গধারী গিরিবর 
নিস্তবভাবে দণ্ডায়মান । 

দিগন্তবিস্ত.ত শন্যক্ষেত্রসমূহ অসীম শাস্তির পরিচয় 
দিতেছে। মৃগশিগুগণ স।নন্দে বিচরণ করিয়! রাজাটাকে 
আনন্দময় করিয়! তুলিয়াছে। একটা উ্ণ প্রশ্রবণ অনংখ্য 

রোগঞক্লিই মানবকে রোগমুক্ত করির! পর্মতের অনন্ত মহিম। 

ঘোষণা করিতেছে. ॥ অধ্যাপকবর প্রজরবণটীকে আগ্নের 
বলিল, “ঈশ্বর কি সিংহাসনে জারোহণ করেন? না | গিরির একটা লক্ষণ বিয়া যনে করিলেন। ক্রমে ক্রমে 

তখান তাহার সন্ধান পাগুয়! যায়? তাহার এই উপ- | আরও ছইটা প্রাধান লক্ষণ _-পুর্ীভূত গিরিআব ও 

দেশসম্বলিত ব্যঙ্গ বাক্যের ভাব গ্রহণ করিয়া রাজা | আগ্নেরগিরি-গুহাসুগ্গ আবিষ্কৃত হইয়। ইহাকে প্রকৃত, 
তৎক্ষণাৎ সাংসারিক ব্যবহার পরিহার পূর্বক বনাতিমুখে 
প্রস্থান করিজেন। 

ধর ডজরতর 

আগ্েয়গিরির আত্মপ্রকাশ । 
(জীপঞানন বার ) 

প্রাচীন কোধ-্রস্থাদিতে পর্বতের “ঞজচল* নামটা দেখিতে 

পাওয়। মাগ্ধ। উদ নামটা যে যোগা পাত্েই অর্পিত 

অচলদেবটী বখন পরে সষয়ে চরম চাধল্য প্রকাশ করিম! 

আগ্নেরগিরি বলিক্ক প্রমাণ করিয়। দিল। 

১৮৮৮ খৃষ্টান ১৫ই জুলাই, হেমমন়্ সেঁরকিরণ 
তৃণগুচ্ছে প্রতিফঙ্গিত হুইয়। রাজাটাকে ম্বর্ণমন্ন করিয়া 
তুলিয়াছে।. সানন্দে কষকগণ নিজ নিন্ধ কর সমাপন 

করিতেছে। সহসা সহত্র বজধ্যনির ন্যায় ভীবণ শবে 
ৰান্দেসানের শিখন্স বিচ্যুত হুইরা পড়িল। গাড় ধূমে 
গগনমগ্ডল সমাচ্ছপ্প হইয়া! গেল। অবিরাম কর্দম ও 

শিলাখওড ব্ধিত হইয়। পর্ববতের চতুর্দিক সম্পূর্ণরূপে আবৃত 
করিয়া ফেলিন। : 

টবজ্ঞানিকগণের গবেষণা মতে খ কর্দম ও শিলাখণ্ড 
হইয়াছে লে বিষন্ে কান লন্দেহই নাই) কিন এ শাস্তশিষ [ 

বিশ্বফে বাতিবাত্য কিক তুলেন তখন আত্মস্োল! সমূহকে নিদ্দি আকারে রূপাস্তরিভ করিয়া পর পর 

দিগকে এ অনীঘ ট্বপরীত্যের আত ষমাধান করিক্া | পরিবেষিত করিতে পারা যাইত। এ ভ্রবযসমূহকে 

লইতে হয়। | ১৫৯০০ টন হিসাবে প্রত্যেক বাশ্পীন্ন পোতে (বাঝাই: 

উপ! যান পুরাকালে পক্ষধারী পর্বতগণ অচলক্ষপ করিলে এ পোতশ্রেণী ত্বারা লগ্ডন হইতে উত্তমাশ! অস্ত 

অপবাদট। আপনাদেন স্বন্ধ হইতে বাড়ির! ফেলিয়াছিলেন; | রীপ পর্যাস্ বিজ্তুত জলমক় ভূখগটীকে সমাচ্ছন্ন করিতে 

কিন্তু গোঞ্খভিদ্ দেবরাছের কৃপায় পক্ষহীন হওয়াতে 
ঘাড়ের বোঝ! ঘিগুণ বাড়িয়। গিয়াছিল। তাই সেই ব্খপ 

মান্টার প্রতিখোধ্য'নসেই ছউক অথবা একথেয়ে 

জীবনের পরিবর্থনকল্পেই হউক, উহ্বাদিগকে €৫য লমন্রে 

সময়ে বিশ্বগ্রাসী ভ্ুদ্রদেবের গ্রচ্ লীলাডিনয় কছছিতে 

হয় উচ্াতে আশ্চর্যোর কিছুই নাই 3 কিন্তু এ অভিনয়ের 

কোন নির্দিষ্ট সময় ন| থাকাতে, উহ! যে য়য়য়ে সময়ে 
ানবের পক্ষে ভীবগ হইয়! উঠে ইহাই চিন্তার বিষয়। 

পার যাইঙ। 

উক্ধ প্রস্তর ও কর্দমের সংমিশ্রণে উৎপয় একটা নদী 

ঘণ্টায় আটচন্পিশ মাইল বেগে প্রবাহিত হইয়া বছু গ্রামকে 

খত শত ছুট নিম্কে সমাহিত করিয়। ফেলিল। শন্য- 

শ্যামল ক্ষেত্ররার্জি নিমেষে নগ্ ধূসর প্রান্তরে পরিণত 

হল প্ররহা বায়ু চতুর্দিকে ধ্বংসের রাব্যয বিস্তায় করিস! 

গ্ররাহিত হইতে লাগ্রিল। জনসংঘ্ব বিধ্বস্ত ও শস্যদমূহ 
মুদ্ষিকলিধ হইক়। বিনষ্গ্রায় হইল । একটা পার্বত্া- 
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নির্বরের জলরাশি হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নিফটবর্তী শুষ্ক 
' ভূখগ্ুকে একটী নূতন হুদে পরিণত করিয়া! ফেলিল। শত 

শত মণ ভারী পর্বতখগুসমূ ভীষণ বেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া! 
চতুষ্পার্খবর্তী আট দশ মাইল বিস্তৃত ভূভাগকে সমাচ্ছন্ 
করিয়! ফেলিল। 

বান্দেসান পর্বতটী একটী জনবিরল প্রদেশে অবস্থিত 

ছিল ববিয়! হতাহতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইল। 
উক্ত স্থানের সমুহ গ্রামের অধিবাসী মাত্র ৪৯১ জন মনুষ্য 
এই বিস্ফোরণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। পত্রসস্তার-বঞ্চিত 

বিটপীশ্রেণী শ্রীহীন ভাবে দণ্ডায়মান। তাপদগ্ধ অগণ্য 
বন্যওত্তর মৃতদেহে নদীনাল!| সমাচ্ছন্্ | সর্বন্ত্রই প্রেত- 

পুরীর বিভীষিকাময় দৃশ্য বিরাজ করিতে লাগিল। 
উদগীরণ আরম্ভ হইবার তিন দিন পরে অধ্যাপক 

মিলনে সদলবলে উপস্থিত হইলেন। বাম্পমগ় পিচ্ছিল 
পথসমূহ অতিক্রম করিয়া তিনি পর্বতটীকে নানাদিক 
হইতে পর্যবেক্ষণ করির়! জানিতে পারিলেন যে উহার 

বিশাল শৃঙ্গদেশটা বিচ্ছিন্ন হইয়। গিয়াছে এবং পাতাল- 
স্পর্শ গুহামুখ হইতে অবিরাম ধুম নির্গঠ হইতেছে। 

১৭৮৩ খৃষ্টাবে আসানা-বিস্ফোরণের পর জাপানরাজ্যে 

এতাদশ তর়ঙ্কর বিস্ফোরণ আর কখনও সংঘটিত হয় নাই, 
ভূজগবুওগুলীর ন্যায় শুষ্ক গিরিনিঃশ্রাব আসাম! পর্বতগাত্রে 

বেষ্টিত থাকিয়া এখনও মেই অতীত ব্যাপারের সাক্ষ্য 

দিতেছে-_.অতলম্পর্শী গুহামুখ হইতে বিষাক্ত ধুম এখনও 
অবিরাম নির্গত হইতেছে। অধ্যাপক যিলনের নেতৃত্ব!" 

ধীনে প্রোরত অন্ভিযান উক্ গুহামুখের গভীরতার পরিমাপ 
করিতে গিক্স। অসহ্য উত্তাপে সমুদয় যন্ত্রপাতি বিনষ্ট 

হওয়াতে বিফলমনোরথ হন । 

উপরোক্ত আসাম! ও বানোমান পর্বতঘয়ের বিস্ফোরণ 

উল্লেখযোগ্য হইলেও উহাদের কোনটিকেই ভীষণতম 
উদশ্দীরণ বল! হায় না। ১৮৮৩ খুষ্টাবের ২৬শে আগ 

তারিখে সংঘটিত ক্রাকাতোয়।-বিস্ফোরণের নিকট উহার 

কিছুই নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে. বিস্ফোরণ আরম্ত 

হইবার পূর্বব পর্ধ্স্ত ক্রাকাতোয়! সাধারণের নিকট অজ্ঞাত 

ছিল। কোন বৈজ্ঞানিকই কখনও উহাকে পর্যযবেক্ষণ- 

যোগ্য বলিয়া! মনে করেন নাই। যাহ! হউক এই ক্রাকা' 

তোয়া-বিস্ফোরণটাই পৃথিবীর ইতিহালে সর্বাপেক্ষ। 
ভীষণতম বিস্ফোরণ বলিয়! গণ্য হয়। 

ক্রাকাতোয়! জাভা! ও সুমাত্র! স্বীপের নধ্যবর্তী সুন্দা 

প্রণালীর একটা ক্ষুদ্র ্বীপ। জাভাত্বীপটী বু আগ্নেয়গিরি | 
অধ্যুষিত । উহাদের কোন কোনটী বারহাজা ফুট উচ্চ 
ও অবিরাম উাঙগীরণরত | এই পর্বতসমূহের নিফটবর্তী 
তিন হাজার ফুট উচ্চ ক্রাকাতোয়। কখনও উল্লেখযোগ্য 

বলিয়া! বিবেচিত হয় নাই। কোন বৈজ্ঞানিক বন্বসহকারে 
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পর্ধাবেক্ষণ করিলে উহাতে নান! বিষয় আবিষ্কার করিতে 
পারিতেন। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেধণায় প্রকাশিত টি 
বে, দুর যুগে ক্রাকাতোয়! স্থমাআ1 ও জাভা্বীপকে আবে- 
&ন করিয়া দণ্ডার়ম/ন ছিল। অনন্তর কোন অয়. 

বহু বিস্ফোরণে উহার সনুদক্স অঙ্গপ্রত্যঙ বিধ্বস্ত হইয়া. 
যাওয়াতে উহ! নগণ্য হইয়া পড়িয়াছ্িল, কিন্তু উহ্থার বিশাল 
গহ্বর তখনও শক্তিসঞ্চয়ে রত ছিল। এই ন্বিপুল 
গ্রহবরটী কেবল ক্রাকাতোয়া। দ্বীপেই সীমাবন্ধ ছিল না, 

নুন্দাপ্রণালীর আরও বহু ত্বীপকে উহ! অক্কগত করিয়া 

লইয়াছিল। 
বৈজ্ঞানিকর্দের সকল অগ্রাহাকে তুচ্ছ করিয। ক্রাক।- 

তোয়া ১৮৮৩ থৃষ্টাব্ষের ২০শে মে নিছক বাম্প নির্গমন- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। দিনের পর 

দিন ধরিয়। বিশাল গহ্যরের এক*একটী কোষ উদ্মুক্ত 
হইতে লাগিল। ২৪শে জুন তারিখে ভূতলম্থ ছইটা বিশাল 
গুহামুখ উপুক্ত হইয়! ঘমুদ্রবারিকে প্রবেশের স্থৃবিধা 

দিগ। অনম্তর গজ-কচ্ছপের বিস্ময়কর যুদ্ধের 

তপ্ত বায়ু ও টিনা অন্ত রশোদাম টনি 

রী 

২৬শে আগষ্ট বিশ্ফোর়ণ সর্ব্বাপেক্ষ। ভীবণ আকার 
ধারণ করে। মৃত্তিকাতলম্থ বিস্ফোরণসমুহ সমুদ্রবারিকে 

প্রত্যাহত করিয়। বারিধিবক্ষকে ভীষণ তরঙগগসন্ুল করিয়া 
ফেলিল। গাড় ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া! গেল। সার! 
রাছি ধরির! বিছ্যাল্লহরী উহার উপর নানাপ্রঞ্ষার ক্রীড়া- 
ভঙ্গি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত প্রত্যর ও 

কর্দমবৃ্রি হুম্থ। প্রণালীকে অসপ্তখরূপে পঞ্চিল করিয়া 
ভুলিল, প্রৰল জলোদ্্াসে গুযাআ ও জাত! দ্বীপের বু 
বন্দর বিধ্বস্ত হইন! গেল। প্রায় ৩৭ হাজার মানব 
কালে প্রাণ হারাইল। এক-একটী তরজের উচ্চত। 
১৩৫ ফুট পর্য্যস্ত হইয়াছিল । একটা রণতরী জলোচ্ছাসে 
সুন্ব। গ্রণাণী হইতে একক্রোশ দূরবর্তী ৩* ফুট উচ্চ 

উপত্যকার উপর উত্তোলিত হইয্নাছিল। বজ্্রগন্ভীরধ্বনি- 
সমূহ উদ্ভূত হইয়৷ আকাশ পরিপ্লীবিত করিয়৷ ফেলিল। 
৪৯০০ মাইল দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতেও উক্ত শব শুনিতে 
পাওয়। গিয়াছিল। কোন কোন স্থলে আমন বিপদা- 
শঙ্কা রণতরী ও শাস্তিরক্ষকসমূহ প্রস্তুত রাখিতে 
হইয়াছিল। উৎক্ষিপ্ড ধূলিকণাসমূহ প্রায় বংসরাধিক কাল 
গগনে ভাসমান ছিল। 

এই বিস্ফোরণের পর হইতে ক্রাকাতোয়। ১৫৯ 
ফ্যাদম (90১০7) গভীর জলে অবস্থান করিতেছে । হইটা 
₹ন দ্বীপ মন্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিম্থাছে। 

হাসপ্রনি্ধা কোন উদগীরণেই এইক্সপ বিপর্যয় 
সাধিত হয় নাই। 
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্রক্ষসঙ্গীত-স্বরলিপি । 
ভৈরবী-_-তেওরা । 

অরূপেরি রূপ হেরে এই ফেরে না ঝি 

মনে লাগে সারাজীবন তাকারেই থাকি । : 
কি বে শুভ্র সুনীল আকাশ 

কি যে গন্ধ-মধুর বাতাস 

কি বিচিত্র ফুলের বিকাশ 

লক্ষবরণ পাখী । 

মনে লাগে এম্সিতরই থাকি চাহিয়! 

আর, চেয়ে চেয়েই যুগযুগাস্ত যাউক বাহির! । 

আকাশ-ভর৷ দৃষ্টি তাহার 
ছুলাক যত গীতি হিয়ার 

আনন্দে গাই শোনাই তারে 
| এ চোখে চোখ রাখি | 

কথা, স্থর ও শ্বরলিপি--্রীনির্মলচন্ত্র বড়াল বি-এল। 
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১৬২. তত্ববৌধিনী পন্ত্রিকা ২১ কয়া, ৪খ ভাগ 

রি পা. হা. ০, 

শিক্ষকতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্িৎ। 
(কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ ) 

আব্বকালকার দিনে অধিকাংশ গ্রাাজুয়েটই স্কুলের 

শিক্ষক-_ আর তাদের সংখ্যাও অনেক বেশী । স্থতরাং 
উাঁর। যে সমস্ত ভীবনভোর 111-৫) 111-0180 ও 01500- 

1101)000 সে বিষয়ে প্ররুষ্ট প্রমাণ অনাবশ্যক। অথচ 

এই সকল শ্রিক্ষকদেরই হাতে ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের 

গুভাশুভ নির্ভর করছে। স্কুলের ছেলেরাই আমাদের 
দেশের আশা-ভরূসা। তাদের চরিত্রগঠন, তাদের মানুষ, 

অন্য কিছু করতে হবে--কিছু টাকার দরকার; 
স্থতরাং কিছুদিন শিক্ষকতা করে মালিক বা কিছু 
পাওয়। বার--*শস্যঞ্চ গৃহ্মাগতম্*_-তাতে অনেক 

বিষয়ে অনেকটা স্থবিধা হতে পারে এই ভেবে অনে- 
কেই শিক্ষকতা গ্রহণ করেন )-_-তা অল্প দিনের জন্যই 
হোক বা! বেশী দিনের জন্যই হোক--তখন স্তার বেশ 
করে বোব! উচিত থে শিক্ষকত| একট। পবিজ্র কর্ম. 

ইহার দায়িত্ব অনেক; আর এ দায়ত্ব যথারীতি রক্ষ। 
করতে না পারলে নিজেও প্রত্যবায়ভাগী হন আর দেই 
সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ছেলের ভার তার উপর দেওয়। হয় 

করে তোলার ভার শিক্ষকদেরই উপর পনেরে। আনা । তাদের--শুধু নিজেদের নয়, তাদের বাপমাদের পর্যন্ত -_- 

ন্স্ত। এমত ক্ষেত্রে তারা, যদি ছুবেলা ছুমুঠে। পেটভরে; | বিশেষ অনিষ্ট কর হয়। আর ধারা চিরদিন শিক্ষকত। 

খেতে না পান-_ তাদের পোষ্যবর্গকে ভাল করে খাওয়াতে ; করে আসছেন, তাদের পক্ষে এ জিনিষটা আরও নুষ্, 
পরাতে না পারেন--একটুকু খে স্বচ্ছন্দে থাকবার সুবিধা ৷ ভাৰে হৃদয়ঙ্গম করা উচিভ। যখন তারা যে কারণেই 

না! পান এবং সেইঞ্জন্য সদাসর্বদাই অসস্তষ্ট ও খুঁৎখুঁং 
ক্ষরতে থাকেন, তাহলে তার। নিজেদের কর্তব্যসাধনে যে 

কতদূর সক্ষম হন সে সম্বন্ধে খুনই মংশর আছে। স্থতরং 

অন্ততঃ শিক্ষান্ব খাতিরে-_ যাতে স্ুশিক্ষার ব্যতিক্রম 

না হয় তারই জন্য, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণের ও সর- 

কার বাহাছুরের দেখ উচিত্ব যাতে প্রত্যেক শিক্ষকের 
আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হয়__যাতে প্রত্যেক 
শিক্ষক বেশ স্ুুখশাস্তি ও স্বন্তিতে থেকে নিজের কর্তবা 

বথারীতি সম্পাদন করতে পারেন এবং ভবিষাৎ বংশখধর- 

দিগকে দেশের নুসন্তান করে” গড়ে ভুলে পরমেশ্বরের 
আশীর্বাদ অর্জন করে যেতে পারেন । এই ব্যাপার নিয়ে 

অনেকদন থেকেই নেক বুকমের আলোচনা-মান্দলন 

চঞ্জছে কিন্ত এ যাবৎ ত তেমন কিছু ফল পাওয়াযায় নি, 

আর শেষে যে কোথাকার জল কোথাক্জ গিয়ে মরবে, তা 

এখন কেউ কিছু বলন্তে পারে না। 

আচ্ছা, ন! হয় স্বীকার করা গেল (আর সেট! সম্পূর্ণ 
সত্য) যে, বর্তমানকালে গ্রাজুয়েট কুল শিক্ষকদেরু-- 

৩৫1 সমস্ত শিক্ষকেরই অবস্থ। বড়ই সঙ্গীন | তারা পেট- 

ভরে থেতে পরতে পান না, স্ত্রী-পুত্র-পঠিবারবর্গীকে 

পেটভব্রে খাওয়াতে পরাতে পারেন না, নিজেকে বা 

প্লোষাদিগকে শথে স্বচ্ছন্দ রাখতে পারেন ৮, আর সেই 
কনা সদাপর্কদা মনোছ্ঃথে থাকেন- সুতরাং তার। 

বথান্ীতি আপনাদের বর্তব্য সাধন করতে পারেন না, 

অথবা কততকট! ইচ্ছ। করে করেন না। কিন্ত তাই বলে 

নাতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা করা কি তাদের 

উচিত % যখন কোন লোক--তিনি গ্রাজুয়েট হউন ঝ৷ 

নাই হউন, শিক্গকতার পদ হ্যেচ্ছবায় বরণ করে? লন (তবে 

হোক-- শিক্ষকতাকেই জীৎনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ 
করেছেন, তখন হান্ধার অন্ুুবিধ। সত্বেও তাদের সেই 
কর্তব্যকর্শ ভাল করে সম্পাদন কর। বিধেয়। এস্থলে 
তদের মনে করতে হবে বে তাদের পক্ষে শিক্ষকত। 
করাই ঈশ্বরের আঅভিপ্রেত--স্থতরাং সর্ববিষঘেই তাঁদের 
মী হতে হবে-_-ষে সমস্ত ভাল ভাব বিষয়ে ছাত্রদের 

যে যে উপদেশ দেন সেই সেই উপদেশ সর্ব প্রথমে নিঞ্ধেকে 

পালন করতে হবে, ছাত্রদের মানুষ করে তোলবার আগে 

নিজেকে মানুষ করে তুলতে হবে-_ নতুব1 তার শিক্ষায়, 

সবার উপদেশে কোন ফলই ফলবে ন। 
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নীতিবাক্য তাদের 

নিদ্বের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। এ 

সম্বন্ধে আমাদের একটা স্থন্দর গল্প মনে পড়ল-সগল্পটা 
এই।' | 

"যখন হজরৎ মহম্মদ যদিনায় সকার নব প্রবর্তিত ইসজাম 

ধর্ম গ্রচার করতে ব্যস্ত ছিলেন, ৩খন এম্থানমে একঘর 

অতি দরিদ্র বৃদ্ধ দম্পতি বান করত্ব॥। তাদের 'একটীমাক্র 

ছোট ছেলে ছাড়। মার কেউ ছিব না| বুড়া বয়সের __ 

স্থতরাং অতি শ্রেহের এই একমাত্র সন্তানের নান। 

আদর-আবার--বালকম্থলভ নানারঘ্ষম অত্যাচার তার! 

হালিযুখে ও নীরবে সহ করতেন । ছেলেটা যখন যা চাইত 

হাজ।র বাধাবিক্ম ও অন্থবিধ। সন্বেও বুড়া-বুড়ীকে বিন! 

আপন্তি-ত ততংক্ষণাৎ ত। সরবরাহ করতে হতো । ছেলে 

ঘত বড় হতে লাগল, ততই তান আদর-আবারের মাত্র! 

বাড়তে লাগল । একে ত বুড়োবুড়ীর বংসারে খুবই অভাব 
অনট্ুন-_তাঁর উপর ছেলের নিত্্যই নৃতন জিনিষের ফর- 
মাস--তার বড় €বশী ঝেঁ।ক ছিল সন্দেশ খাবার, একন্য 

এখনকার দিনে অনেকস্থলেই -শিক্ষ কত] 276179 60 27 | পে বুড়োবুড়ীকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করে তুপ্ল। জার তীর! 
2060 হযে পড়েছে_-অর্থাৎ 15৮8 পড়তে কৃৰে-কিত্া | ছেলের সন্দেশ ৫কনবার পয়সা €জাটাতে পারে ন1--ত্মপঢ় 



শন, ১৮৪৮ সঙ্গীত-রত্বাকর ১৬৩ 
ছেলেরও সন্দেশ না হ'লে চলে না। বুড়োবুড়ী বিশেষ 
"পরে পড়ল। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করল 
যে বুড়ো একদিন তার আছরে ছে"লটাকে পয়গম্বর হজ- 

রত মহম্মদের নিকট নিয়ে যাবে। তিনি নাকি সকল 

লোকের প্রার্থনা পুরণ করেন-__ধে | চায়, তিনি তাকে 

তৎক্ষণাৎ তাই দেন। লোকের নান! বুকম রোগ তা 
যতই কঠিন হউক লা কেন-_ত্ার একবারমান্্র চোখের । শিক্ষক করা উচিত। কেহ ষর্দি তা না পারেন তাহলে 
চাহশিতেই আরাম হয়ে যায়, সুতরাং এ ছেলেটার সন্দেশ | তিনি যেন অপরের শিক্ষার ভার গ্রহণ না করেন। প্রত্যেক 
খাওয়ার রোগও বোধ হয় তিনি সারিয়ে দিতে পারবেন,। | শিক্ষকেরই জানা উচিত যে, প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ভার 

“এই মনে করে, বুড়ো একধিন ছেগেটীকে সঙ্গে করে | সংঘমের অবতার আধ্য খধেদের হস্তে অর্পি5 ছিল, আর 
নিরে হজরত মহম্ম-দর কাছে গিয়ে হাগির হল। পয়গ- সেই জন্যই তখনকার দিনে শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সর্ববাঙ্গস্ন্দর . 

স্বর তখন তার শিষযমগুলীকে উপদেশ দিতে ব্যস্ত ছিলেন। | হত। এখন যে তা হওয়। সম্ভবপর নয়, সে কথ। আমি 
| তিনি বুড়োর মুখ থেকে ছেলেটার সন্দেশ খাবার কাহিনী পিছুতেই বিশ্ব করতে পারি না। তবে আন্তরিক ইচ্ছ!| 

বেশ ভাল করে শুনে খানিকক্ষণ ছেলেটার পানে তাকিয়ে | চাই_:প্রকৃত সাধনা চাই। বর্তমান যুগে মহামতি 

০ শসা্স্ঞ  ওসঞ্ ৬ শসা 

সম্বন্ধে সংযখী করে তুললুম। নু তরাং এট। নিশ্চয়ই জেনে 
যে, কোন বিষয়ে নিজে সংঘমী না হয়ে সেই বিষগে 
পরকে সংযমী হতে শিক্ষা দে€য়। উচিত নয়, আর ত”, 

দিলে সে শিক্ষা! কোন কাজেরই হয় না।” পয়গন্বরের 
| সুখ-নিঃস্ত কথাগুপি শুনে বুড়োর চোখ খুলে গেল 

এঁ সুন্দর গল্পটা মনে রেখে প্রত্যেক শিক্ষকেরই 

রঃলেন, তারপর তাঁকে আর একমাস পৰে তার কাছে 

পুনরায় নিয়ে আলতে তার বাধাকে আদেশ করলেন। 

বুড়ো সেদিনকার মত ছেলেটীকে নিয়ে বাড়ী ফিরল। 
তার পর একমাস কেটে যাবার পর বুড়ে। পুনরায় এক পিন 

ছেলেটীকে নিয়ে পরগম্বরের সভায় দেখ! দিল। এবার 

তিনি ছেলেটাকে তার ধাবার হুরবস্থার বিষয় _অত্যধক 

সন্দেশ খাবার কুফল ইত্যার্দি বেশ ভালকরে বুঝিয়ে ও 

নানা উপদদশ দিয় তাকে সন্দেশ খেতে বারণ 

করলেন ও শেষে উভয়কে বিদীয় দিলেন। বাবা তার 

ছেলেটাকে.নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো! এবং আশ্চর্য্য হয়ে 

দেখতে পেলে! যে, সেদিন থেকে তার ছেলের সন্দেশ 

থাওয়ার রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে। এখন পয়গন্থরের 

উপর বুড়ো-বুড়ী উভয়েরই কি অগাধ বিশ্বামই লা হলো । 

বুড়ো লেই থেকে পয়গম্বরের শিষ্যসভায় আসা-যাওয়। 

রূরতে লাগল। একদিন সে কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা 

করল-_'আপনি প্রথম দিন ছেলেটার সন্দেশ খাওয়ার 

রোগ সারিয়ে না দিয়ে একমাস পরে দিলেন 

কেন? পয়গন্ধর 

ছেলের এখানে আসবার আগে তারই মত খুব সন্দেশ 

খেতে ভালবাসতুম।- সন্দেশ ন! হ'লে আনার চলত না; 

গোখলের দৃষ্টান্ত প্রত্যেক শ্িক্ষকেরই অনুকরণবোগা । 
তিনি মাসিক পঁচান্তর টাক1 মূলের শিক্ষকতভাকেই হাস্য- 
মুখে আজীবন বরণ করে নিয়েছিলেন। আর তাও 
বলি, শিক্ষকদের ছুরবস্থাসম্বন্ধে শিক্ষাবি ভাগের কৃ্ৃপক্ষ- 

গণের ও ছেলের বাপমাদের এরূপ দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য, 
যাতে তারা বেশ একটু সুখে স্বন্ছন্দে দিনপাত করতে 
পারেন। 

সঙ্গীত-রত্বাকর। 

যদ্দিও "শীর্ষক পাঠে বুঝা যায়--প্রবন্ধটী কোন 
সঙ্গীতগ্রন্থ বিষয়ক, তথাপি, নিঃসন্দেহ বোধের ও 

চিন্তাকর্ষণের নিমিত্ত 'সঙ্গীত-রত্বাকর, গ্রচ্থের যত- 

1 কিঞ্িৎ পরিচয়প্রদান আবশ)ক বোধ করিলাম । 

বন্তন।ন কালে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যভগ্ুলি 

উত্তর করলেন, “আমিও তোমার : সঙ্গীত-গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে এই সঙ্গীত রত্সাকর 

সর্ববশেষ্ঠ ও সর্ববাংশে উৎকৃষ্ট । পাঠ করিলেই 
বুঝা যায়, এই গ্রস্থ অনযুন সপ্তশত বং্সর পুর্ব 

কিন্তু যখন শুনলুম যে তুমি হোমার ছেলেটার সন্দেশ | জন্মলাভ করিরা সঙ্গীতকলাকে অত্যবিক উন্নতির 

থাওয়ার রোগ আমাকে দিয়ে মারিয়ে নিতে এশছ্ছে তখন 

বুঝলুম যে, নির্ে ওবিষয়ে সংযমী না হ'লে তোমার 

ছেলেকে ওবিষয়ে সংঘমী হ'তে ৰগলে কোন ফলই 

হবে না। তাই প্রথম দিন তোমার ছেলটাকে ঘরে 

ফিরিয়ে নিয়ে ধেতে বঝে* আমি নিজে একটু একটু করে 

সন্দেশ খাওয়ার লোভ ত্যাগ করতে লাগলুম -৫শষে এক্ 

মাসের মধ্যে & বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে সংঘমী হ'তে 

শিখলুম। তারপর তোমার ছেলেকেও সন্দেশ থাওয়া 

পথে অগ্রমর করিয়ছিল। এই গ্রন্থ এদেশের 

সর্ববাদিম নহে। ইহ।র পুর্বেবও এদেশে শত শত 

সঙ্গীতগ্রস্থ্ের প্রচার ছিল। শাঙ্গদেব সেই সকল 

গ্রন্থের সার সংকলনপুর্বক এই. উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। তিনি প্রথমাধ্য(য়ের প্রথমেই 
বলিয়াছেন, আমি ভরত, গু ঞ * মতঙ্গ প্রত্তির - 

মত-পয়োনিধি নির্ধস্থন কর্য়। এই সঙ্গীতরত্বাকর 



তত্তবোধিনী পত্রিকা ২১ বল্ল, ৪র্থ ছাগ 

প্রত্তত করিলাম। (-প্রথমাধ্যায়ের ১৪ হইতে 

২০ শ্লোক পর্য্যস্ত দ্রষ্টব্য ।) 
সঙ্গীত. মানবস্ব ভাবের অনুগামী, স্থতরাং বল! 

যাইতে পারে-_-যে সময়ে মানবের স্থপতি, সেই 
সময়েই সঙ্গীতের অন্কুরোতপত্তি ;) তনে তন্বিষয়ক 

বিদ্যা, শ্ল্পি বা কৌশল ক্রমে পর পর কালে প্রচা- 

রিত হইয়া আদিতেছে। যে সময়ে এদেশে 
বেদের আবির্ভাব হয়, সেই সময়েই এদেশে 

সঙ্গতেরও স্সল্লাধিক পরিমাণে বিস্তৃতি ঘটে। 

সেইজন্য মুল সঙ্গীতশাস্দ্রের অপর নাম গাহ্ধববিবেদ 
এবং তাহ! সামবেদের উপবেদ নামে খ্যাত । রত্বা- 

কর-রচয়িত শাঙ্গদেবও বলিয়াছেন-_. 

“সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ।” 

পিতামহ ব্রক্ষা সামবেদ হইতে গীতবিদ্যা সংগ্রহ | 
করিয়াছিলেন । ব্রহ্ম। গীতশাস্ত্রের প্রথম প্রাণতা-- 

এ কথার অর্থে অন্য কোন কিছু পাওয়া যাউক বা 

না যাউক, প্রাচীনত।পক্ষ পাওয়ার বাধা নাই। 

“সঙ্গীত-রত্বাকর” নামটী অশ্বর্থ, অর্থাত সত্যসত্যই 
ইহ! সঙ্গীতরত্তের সমুদ্র । কেন না, বিদ্যমান সময়ে 

যহগুলি সঙ্গীত গ্রন্থ পায়! যায়, এই রত্বাকর 

ব্যতীত আর সকলগুলিই প্রকরণ অর্থাৎ কোন এক 

ংশ লইযু/বিরচিত, কেবল একমার 'এই রত্বাকরই 

সঙ্গীতের শান্তর বা সম্পূর্ণ গ্রন্থ। গান, 

কিছু শিক্ষতব্য, সমস্তই ইহাতে অল্লাধিক পরিমাণে 

বিবৃত হইতে দেখ! যায় । ন্থতরাং ইহা সঙ্গীতপ্পরিয় 

লোকের অতীব প্রিয় ও আদরের বস্তা এবং সেই; 

কারণে আমরাও ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত । 

| অধ্যায়ে গ্রামরাগ, রাগ, উপরাগ, ভাষা, বিভাষা, 
৷ মন্তরভ।ষা, রাগের অঙ্গ, তাষাঙ্গ, উপাজগ ও ক্রিয়াঙ্গ 

বাদ্য | 

ও নৃত্য, এই তৈর্্যত্রিক বিষয়ে যে কিছু জ্ঞাতব্য, যে 

খ্যা, প্রস্তার (স্বর সাজাইবার নিম), খণগুমেরু, 

নষ্টোন্দিষ্ট (এ ছুই বস্তও স্বর সান্দর্ভিত করার 
প্রণালীবি:শষ-_ধাহাকে স্বরলিপি বলে, তাহারই 
নিয়ম!দি। ) কাকলীপ্রয়োগের ও অন্তরা প্রয়োগের 
নিয়মাদি, বর্ণলক্ষণ, ৬৩ প্রকার অলঙ্কার, ১৩ প্রকার 

'স্বরজাতির লক্ষণ, গ্রহস্বর ও অংশস্বর প্রভৃতি, 

কপ।ল ও কম্ধল প্রভৃতি ( ইহাও গানের জাতি- 
বিশেষ ) বণিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম রাগবিবেক । এই 

অভিহিত হইয়াছে। 

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম প্রকীর্ণক | এই অধ্যায়ে 
বাগ্গেয়কারের ও গন্গর্বেবর লক্ষণ, (কলাবশ ও 

নায়কাদির লক্ষণ ), গায়ক, গাঝকী, তাহাদের ৭ 
ও দোষ, শরীর ও শরীরের গুণ দোষ, নানাপ্রকার 
গমক, ছায়া, আলাপ ও বৃন্দাদির লক্ষণ কথিত 
হইয়ছে। 

চতুর্থ প্রবন্ধাধ্যায়। এ অধ্যায়ে ধাতু, ধাতুর 
অঙ্গ ও জাতি, শুন্ধমূড় ও ছায়া লগভেদে প্রবন্ধের 

 ভ্রবিধ্য, আলি প্রণালী, ও গী:তর গুণদোষাদি বল! 
| হইয়াছে। 

পঞ্চম তালাধ্যায়। এ অধ্যায়ে মার্গ ও দেশী 

ভেদে ভালের ছেবিধ্য, মার্গতালের ক্রম, দেশী- 
তালের ক্রম, পাত, গতি, কলা, গুরু-লঘু প্রভৃতির 
পরিমাণ, তাহার এককলত্বাদির প্রভেদ, পাদবিভ- 

'গের ব্যবস্থা, মাক্রা, তালনিপাতনের বিধান, অঙ্গুলি- 
| নিয়ম, যুগল প্রভৃতি, পরিবর্তনবিধি, লয়, যতি, 

এই গ্রন্থে সঙ্গীতসংক্রান্ত কোন্ কোন্ বস্ত্র | গীত, ও গীতাঙ্গ। তত্ভিম্ন দেশী তালের লক্ষণাদি 

বর্ণিত শাছে, তাহা। জানাইবার নিমিন্ত একট বিষয়- 
সুচী অর্থাৎ বণিতব্য পদার্থের তাঁলিক প্রদান 
করিলাম ; দেখিবেন, সঙ্গীত রত্বাকর সঙ্গীতের 

সম্পৃণ শাস্ত্র কি না। 
প্রথমাধ্যায়ের নাম ন্বরাধ্যায়। স্বরাধ্যায়ে 

প্রথমে শরীরতন্্, পরে নাদোতপত্তি, নাদের স্থান, 

শ্রুতিবিবরণ ( শ্রুতি » শোরত )। শুদ্ধন্বর, বিকৃত 
স্বর, স্বরের কুল-জাত্যাদি বর্ণন!, সে সকলের বাবহ।র- 
প্রকার, শোরতের জাতি, গ্রামকল্পনা, - মুচ্ছনি 
( মীড়), তান, শুদ্ধতান, কুটতান ও সে সকলের সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। 

নির্চরিত হইয়াছে | 

ষষ্ঠ বাদ্যাধ্যায়। এই অধ্যায়ে নানাপ্রকার 

বাদ্য, বাদনপ্রকার ও ছন্দঃপ্রভৃতি অভিহিত হুই- 

য়াছে। 
সপ্তম নৃত্যাধ্যায়। নৃত্যাধ্যার়ে নানাপ্রকার 

নৃত্য, শৃঙ্গার বীর করুণ প্রভৃতি নানাপ্রকার রস, 
সঞ্চারী ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব ও বিশাব প্রভৃতি 

বর্ণিত হইয়াছে। 

যা! সঙ্গীত-রত্বাকরের প্রধান প্রতিপাদ্য তাহা 

এক্ষণে রত্বাকরের প্রথমে 



আহখিন, ১৮৪৮ সঙগীত-রত্বাকর 

তণপরবস্তী নাদোতপত্তি প্রকরণ সম্বন্ধে আমর! 

কিঞিত পরিচয় প্রদান করিব । | 

রত করলেখক শাঙ্গ দেখ শরীরসংস্থানের জ্ঞান" 

কেও গানেপযোগী মনে করেন। তিনি বলিয়া- 
ছেন,-. 

গীতং নাদাত্মকং বাদাং নাদবাক্া। প্রশসাতে | 

তদ্হয়ান্ুগতং নৃত্যং নাদাধীনমতন্ত্রয়ম্ ॥ 

নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্থচঃ। 

বচসে! ব্যবহারোইয়ং নাদাধীনমতে1 জগৎ ॥ 

আঁহতোহনাহতশ্চেতি থিধানাদে! নিগদাতে | 

সোঁহক্ং প্রকাঁশতে পিণ্ডে তন্ম।ৎ পিগ্ডোইভিধীরতে ॥ 

ঘাহাই হউক, শরীরের সহিত ধ্বনিবিশেষের সম্বন্ধ 

থাকিলেও উহ্থার ভগানের সহিত গানের যে কোন- 

রূপ উপযোগিতা আছে, তাহ! আমাদের বোধে, 

স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হয় না। সেই কারণে আমরা 

শরীর প্রকরণ পরিত্যাগ করিয়। নাদে।ৎপত্তি প্রকর- 

ণেরই পরিচয় দিতেছি । 

নদ বগ। 

গ্রন্থকার প্রথমতঃ নাদে ব্রহ্মধন্মের আরোপ 

করিয়া উপাসনা করিতেছেন-__ 

আমি সকল ভূতের চৈতন্য, জগদাকারে বিব- 

রত, এরূপ আনন্দ ও অদ্বিতীয় নাদ-ব্রক্মের উপা-. 

সন। করি । ১। 

চিন্তাবিশেষের. অর্থাৎ ধ্যানবিশেষের নাম উপা- 

সনা। উপাসনাকাণ্ডীয় , শান্স্ে উপাসনার অনেক 

প্রভেদ বর্ণিত আছে। তন্মধো এক প্রকার 

উপাসনা--কোন এক পদার্থে অন্য এক মহিমা- 

স্বিত *দার্থের গুগ বা। ধর্ম (মহিমা) আরোপ 

করিয়া তদভেগে চিন্তা করা। এ প্রকার উপাসন৷ 

প্রতভীকোপাপনা নামে প্রসিদ্ধ । রত্বাকর প্রণেতা 

শীঙ্গদেব উত্ত পদ্ধতিক্রমে নাদে ব্রক্মাধর্মের আরোপ 

করিয়। “নাদই ব্রহ্ম” এইরূপে উপাসনা করিলেন। 

শাঙ্গদেব দেখিলেন, চৈতন্য যেমন সর্ববপ্রকাশক, 

তেমনি নাদও পরিস্ফ,উ হইয়া সর্বববস্তুর প্রকাশক 

হয়) ন্ৃতরাং নাণে চৈশ্ন্যধন্ম্বের আরোপ অসিদ্ধ 

হইবার নে। চৈভন্যে ও ত্রক্মে শব্দতেদ ব্যতীত 

বস্ভেদ নাই। ত্রচ্গা জগদাকারে বিবর্তিত, নাদও 

শ্ুতি-্বরাদি সমুদ্বায় শব্দ প্রপঞ্থাকারে বিবর্তিত । 

তদনুলারে নাদে ত্রঙ্ষের বিবর্তন ধর্মের আরোপ | 

পরিচালিত করে। 

জগত্প্রপঞ্চের মদ্বিীয় কারণ। নাও গীতাদি- 

জনিত আনন্দের মূল ও সমুদায় বাক্ প্রপঞ্চের আ্ছি- 
তীয় কারণ। অতএব নাদে আনন্দধন্মের ও অ্বয়- 

তার আরোপও স্ুুনঙ্গত। এ 

শাঙ্গদেবের অভিপ্রায়--নাদ ব্রহ্থা না হইলেও 

ব্রন্মশর্তি বটে। অতএব নাদই ব্রঙ্গোপাসনায় 

ঘনিষ্ঠ প্রতীক ব! নিকট অবলম্বন। 
নাদ্ে।পাপনায় ব্রহ্ধা। বিষুর শিব, সকল দেবতাই 

উপ।সিত হন। কেন না) তাহারা তদাত্মাক অর্থাৎ 

ব্রঙ্গাড়ৃত। ২। | ৃ 

নাদোপাসনায় ব্রক্ষোপাসন! দিদ্ধ হয়। সুতরাং 
তদ্দ্বারা তদভিন্ন ব্রঙ্গাদি-দেববৃন্দের উপাসনা ও 

সম্পন্ন হয়। 

উপাসনান্তে, যে প্রক্রিয়ায় বা যে প্রকারে 

শরীরে শারীরনদের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয়, 

গ্রন্থকার তাহ। নিম্নলিখিত বাকো বলিতেছেন। 

আহ্মা।র বিবশ্গা অর্থাৎ কিছু বলিবার ইচ্ছ! 

হইলেই মন নিঞ্জে প্রচলিত হইয়। দেহস্থ বুকে 

(তাপকে ব তাড়িতকে ) প্রেরণ করে । সেই 

তাপ বা বহি শরীরবায়ুকে (মতান্তরে স্বায়ুবিশেষকে) 

প্রেস্তঃ বারু ব্রশ্থাগ্রন্থি হইতে 

(ব্রহ্মগ্রস্থি অর্থে নাভিকন্দ, মতান্তরে মুলাধার বা 
লিঙ্গমূল ) ক্রমিক উদ্ধপথে গমন করতঃ নাতিস্থানে, 

হ্যদয়ে, ক, মূল প্রদেশে ও মুখবিবরে ধ্বনি বা 
শব জন্ময়। এই শব্দসামান্যের নাম নাদ। ৩1৪। 

বল! হইল যে, নাদের আবির্ভাব ব! উতপন্- 

স্থান নাতি, হনয়, ক, মূর্ধ। ও আস্য। বণেঠ 

পঞ্চ স্থানের নাদ একরূপ না হওয়ায় তন্ততস্থানায় 

নাদের বিশেষ বিশেষ নাম বা সংজ্ঞা আছে। সে 

সকল সংজ্ঞ। এই--- টং 

পঞ্চস্থানস্থিত না যথাক্রমে অভতসুক্ষন, সন, 

পু, অপুষ্ত ও কৃত্রিম, এই নামপঞ্চক ধারণ 

করে। ৫। | | 

নাভিপমুতপন্ন নাদ অতি সূ্ন নর্থ অব্যবহাধ 

বা শবণেন্দ্রিয়ের অগোচর। ছুদয়ে সুষম অর্থাৎ 
অপেক্ষাকৃত স্থুল। কনাদ পু, মুদ্ধণানাদ অপু 

অর্থাৎ কিছু অস্পষ্ষ। আস্যাবিভূতি নাদ কৃত্রিদ 

অথাৎ ইহাই পদ-পদার্থবোধক 'বাক্য'নামধেয়। 



২৬৬ তত্ত বোধিনী পত্রিকা ২১ কল, ৪ ভা? 

সি এপ পাপ এক হছে 

শরীরসমূ শব্দের বা ধ্বনির নাদ নামটা 

যৌগিক অর্থাত শব্দদ্ধয় যোগে উৎপন্ন । বথা __ 
ম--অক্গর প্রাণবোধক এবং দ--অক্ষর অগ্নি 

বোধক। যেছেতু ন ও দ যোগে অর্থাৎ দেহস্ 
প্রাণবাধু ও বহি ( তাপ) উভয়ের যোগে ( সংঘর্ষে) 
অভিবাক্তু হয় সেই হেতু উহা! নাদ শর্ষে অভিহিত 
হয়। ৬। 

নাদ নাভি স্থানপ ধুকে উৎপন্ন বা অভিব্যস্ত 

হইলেও হৃদয়, ক ও মুর্দ। এই তিন স্থানের নাদ 
গীতোপযোগী, অন্য ছুই স্থানের নাদ গানযাবহারের 

অনুপযোগী । উক্ত স্থানত্রয়স্থ নাদের ক্রেমানুযায়ী 
ংচত। মন্দ্র, মধ্য ও তায়। হুদয়স্থ নাদ মন্ত্র, ক 

নাদ মধ্য এবং মুর্ধণ্য নাদ তার । এই নাদত্রয় পর 

পর দ্বিগুণ উচ্চারণপ্রযাত্ব ( জোরে ) জন্মলাভ 

করে। সেজন্য উহারা পর পর দ্বিগুণ উচ্চ । ৭। 

বিশদ কথা এই বে, নাভিস্থানীয় ও আস্য- 

ত্থানীয় নাদ গীতশাস্ত্রীয় নিয়মের অন্তর্গত নহে 

অবশিষ্ট ছিবিধ নাদ লইয়াই গান-ব্যবহার নিম্পন্ন 
হয়। অপর কথ! এই যে, মন্দ্রস্থানস্থ ষড়জাদি | 

তারস্থানীয় নাদ উচ্চতায় বিগুণ। উচ্চারণপ্রযত্র 
ছিগুণ বলিয়। উচ্চার্য্য লাদও দ্বিণ। এ দ্বৈগুন) 
আ.রোহকালে অনুস্ভূত হইয়া থাকে; অর্থাত মন্দ 

স্থানের স হইতে ক্রমে মি পর্যন্ত আরোহণ করিয়া 

মধাস্থীনের সএ আরোহণকালে যেরূপ আয়াসঞ্জনক 

গ্রযতু প্রকটিত হয়, তুলনায় তাহা৷ প্রথম উচ্চার্য্য- 

মান স' অপেক্ষণ দ্বিগুণ । 

অপেক্ষা তারস্থানীয় স দ্বিগুণ। রি প্রভৃতি পক্ষেও 

এ্ররূপ বুঝিতে হইবে। 
যেমন একই নাদ যন়্জাদি সপ্তুভাগে বিভক্ত, 

তেমন উহ! ভদ্দপেক্ষাও সুঙ্গমবিভাগ দ্বাবিংশতি 

সেই দ্বাবিংশতি ভাগের এক এক 

শর্তির 
ভাগে বিভক্ত । 

ভাঁগকে শুভ আখথ্া। প্রদান করা হুয়। 

স্বাধানাম শোরগু। 

এরূপ মধ্যস্থানীয় স 

“স্থায়ী বা আস্থায়ী” 
(রায় বাহাহুর হ্লীদীননাণ সাল্লযাল) 

বাঙ্গাল! দেশের গায়কদ্িগের মধ্যে “স্থায়ী; 

বলিয়! যে কথাটা প্রচলিত মাছে, বস্ত্রতঃ উহ! হওয়! 
উচিত “স্থায়ী | বহুকাল হইতে হিন্দুশ্থানী গায়কেরাই 
গানের ওস্তাদ ছিলেন এবং এখনও মআছেন। 
তাহাদের উচ্চারণ দোষে 'স্থাযী'__-“আস্থায়ী” হই-. 

যাছে, যেমন কান আমান । একবার গয়ায় 

একটী মঠধারীর মুখে 'আন্বন্দ পুরাণ শুনয়। 
আমার প্রথমে ধাধা লাগিয়াছিল। পরে বুঝলাম 
যে, “ক্কন্দ' তাহার মুখে মাক্কন্দ' হইয়ছে। এ 

দোষ যে আমাদের দেশে একেবারেই নাই, তাহ। 
| নয়। “মাঙ্ক'-ফলা, 'আন্ব”ফলা-এগুলি হক ফলা, 

'স্ক-ফলার অপজংশ। এই যেবাঙ্গালীর ছেলের! 

বলে-_-“ইস্কুলে' বাব, কিন্তু তাহার। যায় 'ম্কুলে। 

এইরূপে সঙ্গীতের প্রথমাঙ্গ, যাহ। সংস্কতে “প্রুবঃ 
বলিয়৷ বিখ্যাত জাহাই “স্থায়ী” । কিন্ত হিন্দু'ছানী' 
| ওস্তাদের মুখে তাঁছা আস্থায়ী হইয়া যাওয়ায় বাঙ্গালী 

ভেদবিশিষ্ট (সরিগমপধ মি, এই সপ্ত গ্রতেদ) 

মাদ অপেক্ষা মধ্যত্থানন্দিত ষড়জাদি সপ্তভেদ্দের ঘ 
নাদ উচ্চতায় দ্বিগুণ এবং মধ্যস্ানস্থিত নাদ অপেক্ষা 

ূ 

গার়কগণ আজও- সেই “মাস্থ।যী” ব্যবহার করিতে- 

ছেন। . এমন কি 'প্রকতিবাদঃ “বিশ্বকে 'ঘ' প্রভৃতি 

অভিধানকারেরাঙ বিনা বিচারে গায়কদের এ 

“আস্থায়ী” গ্রহণ করিয়াছেন। ছুই বৎসর পুর্বে 
আমি “মানসীপত্তে এই প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলাম, 
তাহার পর হইতেই দেখিলাম শ্রীমতী মোহিনী 
সেনগ্রপ্ত।--্ধিন প্রায় সকল মাসিক-পন্ত্রিকাতেই 

স্বরলিপি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র তিনিই 

“আস্থায়ী” ত্যাগ করিয। “স্থায়ী” গ্রহণ করিয়াছেন। 

বড় বড় গায়কের কাছে এখনও এ প্রসঙ্গ পৌহায় 
| নাই। তাহারা এখনও "ঙ্লাস্থায়ী” চালাইতেছেন । % 

পঙ্জাবলী ৷ 
(১) 

গত পিত! নোহইসি। 
“আনন্দ 'মিশন” 

০পাং কষ্খনগর- নদীর । 

| ১০1৫।৩৩ 

বিনর-নমন্কার পূর্বক সবিনয় নিবেদন ।-- 
কাপনার সম্পাদিত “তন্ববোধিনী-পন্থি ক্ষ” সমংর 

ক. এবিষয়ে লঙগীতজদিগের যখা আলোচনা প্রার্থনীয়। 



আখিন, ১৮৪৮ 

'সমগ্নে আমার দৃক্টপথবর্তী হয় এবং উহীর রচনাবলী পঠ 

করিয়। ল্রীত হই। সাম্প্রদারিকতার বিসর্পক্ষত এ 

পত্রিকাকে জর্জরীভূত করিতে পারে নাই, ইছাই আমার 

অশেষ আনন্দের কারণ । ভেদবুদ্ধর বিবান্ত কজ্জলে 

'ততবোধিনী'র বিচার-দৃষ্টি খর্বত| প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাও 

আয়াকে আনন দিয়াছে । 

"তববোধিনীশ্র প্রথম সম্পাদক বোধ হয় দ্বার 

অক্ষয়কুমার দত্তই ছিলেন) তাঁহার সেবিত তম্ববোধিনী'ও 

আমার দেখ! আছে । একাল পর্যান্ত যে যে মহারথী এ 

পত্রিকার কর্ণধার হইয়াছেন, তাহাদের সকলেরই সেবা- 

পরিচয়ের তথা এক-আধটু জানি । গত কয়েক বৎসর 

হইতে আপনিই “তত্ববোধিনী"র প্রধান কাণ্ডারী। বল! 

বাছুলা, আপনার শন্গাপূর্ণ বা প্রবৃত্তিতে বঙ্গভ।রতী 

সন্ধা হইয়া আপনার হৃদয়ে শক্কিসঞ্চারপূর্ব্বক বিবিধ 

পুস্তকরচনা ও পত্রিকাসম্পাদনে গ্রচুর ক্ষমতা প্রদান 

করিয়াছেন; সাঁময্লিকগত্র-সম্পাদক-যুখ মধ্যে আপনার 

টবশিষ্ট্য অস্থীকা্্য নহে । 

ইতিপূর্বে ই বণিয়াছি, “তববোধিনী” যে সাম্প্রদায়ি- 

কতাঁর জঘন্য দৌর্বলোযে কম্পিত নহে, এজন্য আমি 

আনন্দিত। অধুন! সামক্সিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকাদির: 

অধিকাংশই কোনও একটি দলবিশেষের জয়ঢক। মাত্র । 

পরের গ্লানি এবং কুৎস। প্রচার করিবার ছঃখজনক 

কু-প্রবৃত্তির অন্ধ কতর্ধ্য (দাসত্ব) বহু সাময়িক 

বা সাগু।ছিকের উপজীব্য ও উচ্চকাজ্ষ। ! আপনি 

'তত্ববোথিনী'র পুরোভাগে একমাত্র ্রক্ষকেই _ প্রতিষ্ঠিত 

স্মাখিঘাছেন,-কোৌনও দলের নেতাকে নহে-_-ইছ। বড়ই 

আনন্দের কথা । ব্রঙ্গই তবন্বরূপ। “তন্বং চিন্তয় সততং 

চিত্তে* ইহাই এক্ঙ্ছগণের মর্শবাপী। আপনার কাগল- 

খঁনিকে সেই ব্রদ্গরসানন্দের অক্ষর প্রশ্রবগরূগে দেখিয়া! কে 

ন। আনন্দিত হইবেন ? সংসারের সকল রস বর্গের রসা- 

ভাসে রদযুক্ত হইয়।ছে,_কিন্ধু মানুষ অনেক সময়ে তাহ। 

বুঝিতে পারে না, অর বুঝে না বণিয়াই থও-রস-ূর্তিকে 

একান্ত ভাবে সর্বময় ভাবিতে গিয়া! এবং তাহাকে আপ- 

নার আয়ত্তে আঁনিতে শিঙ্কা। কতই না বিরোধ-বিপ্লবের 

হুচন। করে! সেই নিত্যানন্দ অগদীন্খর কখনই তো 

খণ্ড নহেন; আর খণ্ড নহেন বপিয়াই অনস্ত শান্ত স্থথের 

অক্ষয় মধু-পাত্র তাছাতেই নিছিত আছে। “তববোধিনীপ্র 

সম্পাদকীক্স প্রবন্ধগুলি__যাহা! এ পত্রিকার প্রথমেই 

বাহির হয়__দেই নিতাাননের শীঙ্বত বার্ধা বহন করে 

বলিগাই রসগ্রাহী ব্যক্তিগণকে পরম হর্ষাশ্রতে পরি্ীত 

করিয়া পেয়। বিষয়-কালকুট-দষ্ট উত্তান্ত-যৌবনকালে 

নাকি তগবৎ-বিষয়ক কথায় অনেকের রুচি হয় না। কিন্ত 

আপনার লিখিবার কৌশলে খবিগণের ধোয় অন্গরহস, 

পরাবলী _ ২৬৭. 
রসাল ও মাধুধ্যপুর্ণ হইয়া সকপেরই হৃদয় আকর্ষণে সমর্থ 
হইয়াছে । আপনার হাদয়ে প্রগ।ঢ় সাহিতাগ্রীতি সঞ্চিত 

থাঁকায় এবং তন্বে ও সাছিতো মিশ।ইয়! “ভিয়ান' করিতে 

পারায় কঠিনকে সহজ করিয়াছেন এবং দুরকে নিকট 

করিতে পারিয়াছেন। ০ 

এদেশে প্র ও বার্ধকাদশায় বহু স্থুশিক্ষিত ব্যক্কিও 

ভোগের বলীবর্দ-ূপে কালযাপন করেন এবং স্ুহপ্নভি 

মনুষ্যত্বর অপব্যবহার করিতে কিছুমাত্র সন্ুচিত নহেন। 
এরূপ ক্ষেত্রে আপনি যেরূপ আন্তরিকতা ও নিঠার সহিত 

গঞ্রিকাখানিকে শ্রস্ধাধুকক মনে পরিচর্যা ও সেবায় খদ্ধ , 

করিয়া তুপিতেছেন, একমাত্র সাহিত্য-আরাধনাই জীবন- 
ব্রত-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ 

না করিয়। থাক| যায় না । আপনার এই ব্রত উদযাপিত 
হউক, ইহাই প্রার্থনা করি। 

বিনীত 

জীনারায়ণ ভারতী । 

(২) 

কষনগর। 

২৩। ৮। ২৬ 

শ্রীতিভাজনেধু_- 

আপনার ২২1৮ তারিখের পত্রখানি পেয়ে বড়ই 

সুখী হলাম। শ্রীমতী বাণীদেবী আপনার কন্যা শুনিয়া 

আরও আহল।দিত হইলাম। ভ্রীমতীকে আমার আশী- 

ব্বাদ জানাইবেন। 
রী ঙ এ রী 

*তত্ববৌধিনী” আদিলেই ন। পড়িয়া ফেপিয়। রাখি, 

না এবং অন্যকেও পড়িতে দিই। 

পত্রের সঙ্গে যে প্বন্ধনীশ্টী আপনি পাঠিগেছেন, তাঁর 

ফশদ বড় হইলে মন্তকেও বাধিতাম জাঁনিবেন। পরম 

আদরে আপনার প্রদত্ত রাঁখী-বন্ধনী গ্রহণ ও হত্তে ধারণ 

করিলাম। সাহিতোর হুপ্ম হুত্রে কি স্বিমল ও ন্ুন্দর 

আমাদের এই বন্ধুত্বের বন্ধন ঘটিয়াছে। ইহা নিশ্চমই 

অক্ষত্ব-বন্ধন । | 
আপনার বাখীন্রাত। 

শ্রীদীননাথ । 

(৩) 
কুমিল। | 

২৭1৮1 ২৬ 

শ্রদ্ধাম্পদেযু, 

প্রিয় আচার্য্য মহাশয় 

আপনার ২১। ৮ তারিখের আশীব ও গ্রীতিপৃণ পর- 
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খান। পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম । ভগবানের কৃপায় 

ও আপনাদের আশীর্বদে মেয়ের বিবাহ নির্বরিয্ে সম্পন্ন 

হওয়ায় মনে একটী বেশ শাস্তি ও জানন্দ অন্গভব করি- 

তেছি। বিবাহের ছুই বংসর পূর্ব হইতে এই সম্বন্ধের 
প্রস্তাব চলিতেছিল ; কিন্তু নানাপ্রকার বাধা-বিগ্ষের জন্য 

এবং আমাদের মতের মিল না হওয়ায় বিবাহ হইতে 
পারে নাই। বিবাহের পূর্বে কত ভয়-ভাবন! ছিল? 

আত্মীর-স্বঞন বন্ধু-বান্ধব বিবাহ আইনসঙ্গত হইবে. না, | 
সমাঞচুঃতি ইত্যাদি ক প্রকার ভর়প্রদর্শন করিয়াছেন । ! 
কত ছুর্ভাবনা, উদ্বেগ ও আশঙ্কা! লই কাধ্য আরস্ত ৷ 
করিয়াছিলাম। কিন্তু যেই কার্য সমাধা হইল অমনি | 
ভগবানের করুণায় সমস্ত মেঘ ও অন্ধকার কোথায় চলিয়া | 
গেল; বাহিরের ও ভিতরের আকাশ ছইই পরিফার 

২১ কল, ৪র্থ ভাগ 

ভি পাস শসা পা শিশাসপপিস ৮ ভ্ 

গ্রন্থ-পরিচয়। 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ (দ্বিতীয়ার্ধ )___জীযুক্ত মহেশ 

চত্জ বেদাস্তরত্ব খি-টি ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্বভৃষণ কর্তৃক 
ব্যাখ্যাত এবং সম্পাদিত। . ডবল ক্রাউন আকারে 
২৭২+২২ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। স্বর্ণম্ডিত বাঁধাই জুনার) ছাপ! 
ভাল; কাগজ মধ্যম। মূল্য ১।* টাক। মাত্র । 

বিগত টত্রসংখ্যা-পত্রিকায় ইহার প্রথমার্দের পরিচয়- 
প্রসঙ্গে আমর! ছান্দোগ্যের এই বর্তমান সংস্করণের বৈশি- 
ষ্র্যের কথা আলোচনা করিয়াছি _ এখানে আর তাহার 
পুনক্ুক্তি করিতে চাহি না। এই ত্বিতীয়ার্দে পঞ্চম হইতে 
অষ্টম পর্যযস্ত শেষ চারি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
অধ্যায়গুলি প্রধানত “সংবাদ+ অর্থাৎ পরস্পর-কথোপ- 

কইয়া গেল। আমি হিন্দুসমাজে থাকিয়! নিজের বিশ্বাস | কখনমুলক কতকগুলি আখ্যায়িকায় পুর্ণ। এই আখা- 
অনুযায়ী অপৌপ্তলিক একেশ্বরবাদ-সম্মত হিন্দুমতে যে 
সপাত্রে মেয়েকে অর্পণ করিতে পারিয়াছি, ইহাতে প্রাণে 
অত্যন্ত শান্তি পাইতেছি। আপনাদের সাহায্য ও সাহস 
ন। পাইলে আমি এ কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না। 
আজ হাদয় ভরিয়! কতজ্ঞার সহি আপনাদ্িগকে আমার 
ধন্য বাদ জানাইতেছি। 

আপনাদের সহিত ষে একটা ধর্মের যোগ সংস্থাপন 
হুইল তাহ! চিরদিন থাকিবে । আমি আশা করি যে এই 
বন্ধন রক্ষ! করিতে সর্বদ] আপন।র সহুপদেশ ও সাহাযা 
পাইব। আপনাদের সমাজের সভ্য হওয়ার যদি আমার 
উপযুক্তত। থাকে তাহ! হইলে আমাকে সভ্যশ্রেণীতে গ্রহণ 
করিলে সখী হইব। আমি তববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক 
হইতে প্রস্তুত. আছি) আপনি আপনাদের কর্মচারীকে 
পত্রিকা আমার নামে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইতে বলিবেন। 

আপনি যে. কয়েকখণ্ড অসুপ্য পুস্তক উপহার. পাঠাই. 
যাছেন, তাহ পাইয়ডি। এই. পুস্তক পাঠে আমার 
অনেক উপকার হইবে । আপনাকে এই পুস্তকের জন্য 
আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। * * ৬ 
. আমাদের নিন্সের কুপপুরোহ্তি বিক্রমপুর বাসাইল 

পণ্ডিতসমাঞ্জের লোক । তিনি এই বিবাহে উপস্থিত 
ছিলেন এবং বিবাহ হিন্দু শান্্রসম্মত ও বৈধ বলিয়! শ্বীকার 
করিয়াছেন। ূ 

আশা করি আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল। আপনি 
আমার শ্রদা ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিবেন । ইতি 

.. বিনীত 

শ্রীতীব্্রকুমার বনস্থ। 

য়িকাগুলিতে ব্রক্ষবিদ্যার তৃতীয় স্তর অর্থ/ৎ প্রধানত নিগুপ 
পরন্মোপাসনাই ব্বিত হইয়াছে । পঞ্চম অধ্যায়ে সর্বস্তদ্ধ 
চব্বিশটা খণ্ড আীঁছে। ইহাতে অন্যান্য অবান্তর বিষয়ের 
সহিত “শ্বেতকেতু- প্রবাহ্ণ-সংবার্দে উপনিষদ পরলোক- 
তত্বের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। যষ্ঠ অধ্যায়ে 'আরুণি- 
শ্বেতকেতু-সংবাদে প্রথমতঃ একবিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞান 
প্রতিপাদন করিয়া শেষে বিবিধ লৌকিক ৃষ্টাস্তের 
সাহায্যে তত্ত্বসি* এই ওপনিষদ মহাবাক্যের ব্যাখ্যা 
করা-হইয়াছে। সগুম অধ্যায়ে “নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে” 
খখেদাদি-নাম' হইতে আরম্ভ করিয়া খষি সনৎকুমার 
ক্মোচ্চ সোপানপঃম্পর! অতিক্রম পুর্নিক পরমতত্ব ভূষাতে 
উতিত হইয়াছেন। অষ্টম অধ্যায়ে প্রজ্াপতি-ইন্দ্র-বিরো- 
চন-সংবাদে' পেহাত্বত্রম ও স্বপ্রনযুপ্তযাদি অবস্থার তত্ব 
নিরূপিত হুইয়াছে। 

বেদাস্তরত্ধ মহাশয়ের 'মস্তব.গুপি যে বাঁজ,শ1 ভাষায় 
একান্ত অভিনব ও বিশেষ পাণ্ডিত্যপুর্ণ হইয়াছে, তাহ। 
আমরা প্রথমাদ্ধের সমালোচন-কালেই শ্বীকার করিয়াছি । 
ব্যাকরণবিষয়ক হুক বিচারপ্রসঙ্গে ওঠার ভাষাততমূলক 
গবেষণাগুলি সুন্দর । ব্যাখাত অংশের সদৃশ শব, ভাব 
ও আধ্যায়িকার সংগ্রহ বেদাস্তরত্ব মহাশয়ের অনুসন্ধিৎস! 
ও অধ্যয়নের প্রগাঢ়তার নিদর্শন । 

তবতূষণ মহাশয়ের দ্বাণশ পৃষ্ঠাবাঁপী উপনিষহক্ত 
সাধনপ্রণালীর আলোচনায় বেশ মৌলিকতা ও চিস্তাশীল- 
তার পরিচয় পাওয়া! গেল | উপনিষদের সাধন! প্রধানতঃ 
জ্ঞানসাধনা, তথাপি বৃহদারণ্যক হইতে তিনি প্রেমসাধ. 
নারও থে নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পৃর্ধবে জানা 
থাকিলেও ব্যাথ্যাগুণে অভিনব বোধ হইল। সুদূর 
আরণ্যকষযুগের এই গ্রন্থধানির সহিত পাঠকদের পরিচয়- 
লাধনে সম্পাদক “মুখবন্ধে' যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া- 
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ছেন, তাহা হুন্দর ) তবে আলোচনা এত সংক্ষিপ্ঠ ন। 

হইয়া আরও দীর্ঘতর হইলে ভাল হইত। 
স্্.চ, বে 

আট ও সাঁহিত্য- _ন্থুলেখক শ্রীধুত ক্ষিচীজনাথ 

ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত “মার্ট ও সাহিতা"-নীর্যক পুস্তক- 

খানি সাদরে গ্রছণ করিলাম, পাঠ করিয়া পবিজ্রগন্ধপুর্ণ 

গৃহে সহস! প্রবেশ করিয়৷ ঘেরূপ আরাম ও আনন্দ 

পাওয়া যায় তদন্ুরূপ একটু পবিত্র আমোদ পাইলাম। 

তিনি দেখাইয়্াছেন যে আমাদের জাতীয় সাহিতা-ছাচের 

কোনও চট্চ। বা আদর নাই। তাহাসত্য! এমন কি, 

উপন]াস-সআ্াট বন্ধিমচন্ট্রও আনেক স্থলে বিদেশী-ছীচে 

তাহার উপন্যাসগুলি তৈরী করিয়াছেন। জাতীয় সমা- 

জের উন্নতিকল্পে জাতীর ভাব] ও ভাবের" অভিব্যক্তি 

একাস্ত আবশ্যক । তৎপরে তিনি দেখাইয়াছেন যে 

উপন]াস ও অন্যান্য সাহিত্য একটী আর অভিব্যক্তি, যে 

আট এক গবেধণাপূর্ণ আট _যে আর্টের ভিতরে জাতীয় 

ভাব ও ভাষার পূর্ণ বিকাশ হওয়া চাই এবং তাহার তিত্তি 

“সত)” অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান । ভগবানকে বাদ দিয়! 

আর্ট চলে দ।--গগবানহীন আর্ট আর্ট নয়) যে আর্ট 

সমাজ নীতি ও জাতীয় ভাব-সংরক্ষক, তাহাই প্ররুত 

অ্ট। কআর্টের ভিতরে "সত্যং শিবং ুন্দরং* এই 

ভাব প্রতিফলিত করিতে হইবে। 
মোটের উপর এই পুস্তকখানিতে দেশের শিল্পশিক্ষ য় 

বিশেহ সহায়তা লাভ হইবে এবং নুদীমাত্রেরই আদরের 

হইবে। ঠাক্ুরপরিবার এদেশের আদর্শস্থানীর, তাহারা 

ধনে মানে ও চরিত্রে এবং শিক্ষার দেশের মধ্যে বুগাস্তর | 

আনয়ন করিয়াছেন। ন্ৃতরাং তাহাদের নুচিস্তিত বিষয়ে 

লোকের মন আকৃষ্ট হটবে+ সকলেরই ইহ! পাঠ কর! 

একান্ত উচিত। পুস্তকখানি ১৮৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত, লিখা! ও 

কাগজ পরিষ্কার, উত্তম বাইগিং, প্রাপ্তিস্থান আদিব্রাক্ষ- 

সমা-কার্ধ্যালয়, কলিকাত। | মূল্য এক টাকা মাত্র। 

| ৃ কাশীপুর-নিবাসী--২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৭। 
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গওপারে-_লেখকের নাম উল্লেখ নাই) ইহ! 

একখানি আধ্যাত্মিকতব্ববিষয়ক গ্রন্থ) গ্রন্থকার ভূমিকা 

লিখিয়াছেন £_-“কোন ম্ুদূর পল্লীগ্রামে এক ব্যক্তি 

সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি "পরলোকযাত্রী” 

বলিয়। নিজের পরিচয় দেন। কিছু ঘননষ্ঠত! হইবার 

পর তিনি আমার নিকট তীাছার "পয়লোকয' তর ৭* কথ। 

বর্ণন। করিতে লাগিলেন । কি প্রকারে হিনি অর্ধ-অজ্ঞান 

অবস্থায় নিজের শরীরকে ইহলোকে ফেলিয়! রাবিয়! 

লোকলোকান্তরে ঘুরিয়। আসিয়াছিলেন, আগাগোড়া 

| সমন্তই বর্ণনা! করিলেন। আমি মগ্রমুগ্ধ হইয়। শুনিতে 

লাগিলাম। তিনি চলিয়। গেলে আম সদ্য সদ্য সেই 

বর্ণনা গুলি বখাসস্তব তাঙারই ভাষায় লিখিয়া ফেলিলাম। 

গ্রন্থের সত্যমিখ্যা যাহ! কিছু তাহ! তাতাই ৷” ওপাবেল 

বাত্রী গাঙার পরলোককাছিনীতে জটিল দার্শনিক তব- 

গুলিকে ' যেরূপ সয়ল ও লহজভাৰে বর্ণন। করিয়াছেন, 

তাহ। পা$ করিলে চমতকুত হইতে হয়। উপনিষদের 
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সহিত গ্রগ্থেল্লিখত অনেক কথারই বিল শ্সাছে। 

তঝে একটা প্রধান অমিপ এই" যে, উপনিষদ 
চন্দ্রলোকের পর ব্রন্দপোক অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে 
কিন্তু “ওপারের” যাত্রী বলেন, স্্যঃলোকের পর ব্রহ্মলোক | 

তত্বঝোধিনী পত্রিকা ২১ কল্প, ৪থ ভাগ 

গত হইয়াছেন। মৃচ্যুকাণে ইহার বঙ্ঝঃক্রম অশীতিবর্ধ 
হইয়াছিল। এই স্বনামধন্য গুধণবান পুরুষ আপন চরি- 
ত্রোৎকর্ষে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। 
আমরা ইহার শেকসন্তপ্ত পুত্রপরিজনদিকে আমাদের 

তারপর বৈজ্ঞানিকদের যুন্কি লই! সত্যানির্ধারদ করিতে ; আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি । ভগবান ইহার 
গেল চন্দ্রপোককে জীবনিবাসের অযোগা বলিয়া স্বীকার লোকান্তরিত আতর সুগ'ত বিধান করুন। এই সু 

করিতে হয়। কিন্তু পরলোকষাত্রী চন্রলোককে জীব | নানর! তাহার প্রতি একটী বিষয়ে কৃতজ্ঞতা জানাই- 
নিাস বিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তবে সুগ্রণিদ্ধ কর।লী 

জ্]োতির্েত্া ফামরিবর মনলগ্রহ অপেক্ষ। চঞ্রপেকই 

তেছি। ইনি কপেরার ওষধরূপে ইন্ত্রযবের গুড় 
ব্যবহার করিতেন। উহা! ব্যবহার করি! আমর! বিশেষ 

লীনের বাঁসন্ত'সের পক্ষে অধকঠর ১ম্ভপর বলিয়। অনু, ধা পাইরাছি। 
মান করিয়াছেন। সেই হিনাবে পরোক্ীযারর ₹1 
গুলি টজঙ্ঞানিকের কটিশাথরেও টিকিবে বলিয়া আনাদের 

মনে করা অসমীচীন নহে। এই গ্রন্থথ!নির ভাকা ও 

লিপিকুশরতা এমনই চিত্তাকর্ষক বে, একবার পড়িতে 

'আরস্ত করিলে শেষ ন। করিয়া! উঠ! ,যাঁয় না। আমর! 

জনপাঁধ। রণকে পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অন্পরোধ 
করি। কলিকাতা) আনিত্রাঙ্মদমাজ কাধ্যালরে প্রাশ্তবা । 

নাম 5 আন।। ঢাকাপ্রকাশ -১৭হই পৌষ, ১৩২৮। 

সংবাদ । 

দ[নপ্রার্তি | 
আমরা কৃতভ্ঞভার সহিত প্রাপ্তিশ্বীকার করিতেছি যে, 

আধিব্র/ঙ্ষপমাজের অনরক্ত ৪ হিটতষী সন শবীঘু কু 
শরেআচন্র বোষ মঞ্থাণন্গ সমান্জের হিতা্ধ এককালীন 
২৫২ টাক দান করিয়াছেন। 

চ|কানিব/সী রর সাহেব শ্রীনুক্ত সভীশচন্ত্র ঘোষ 
মহাশন গত শ্রাবশ্জীসে তাহ!র পুর মন ম্ররীর5ন্দরের 
বিবাহোপুলক্ষে এককালীন ১০২ টাক! দান করগাছেন। 

কুমিল্লা প্রবাসী শ্রযতীন্ত্রকুমার বন মহাশয় গত শ্রাবণ 
অধ্/ক্ষলভা |-_বিগত ৯ই আশ্বিন রবিবার) মাসে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী পন্সিনী দেবীর বিবাহোপ- 

পূর্বা হৃ ৯ম ঘটিকায় আদিব্রান্ষপমাজের দ্বিতল-গৃহে | লক্ষে এককালীন ৫, টাক! দান করিয়াছেন । 
অধ্যক্ষদভার একটা বিশেষ অধিবেশন হইরা গিয়াছে। 

অবসর প্রাপ্ত মুন্সেক ও ভবানীপুর ব্রা্গদমাঁজের কর্ণধৰর 
শুক্ত শিতিকঞ মল্লিক মহাশপ্ন সভ।পতির আসন গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। আগামী কার্তিকসংখ্যায় আম্বরা এই 

সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিব । 

শোক-নংবাদ। 

তেরি 

ভ্রম্বীকার। "| 
আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, 

গত ভাড্র-সংখ্যা পত্রিকায় 'শোক-সংবাদে' “কবিরাজ 
৮ যামি শীহৃষণ রায়” স্থলে ভ্রম ক্রমে “কবিরাজ ৮য।মিনী- 

 *ধর্দদীস বন্থ-_বসরগ্রাণ্ দিভিলসার্জজন কর্ণেল ] ভূষণ মেল লিখিত হইয়াছে 
ধন্মদাস বনু মহাশয় গত 81 আশ্বিন মঙ্গলবার পর লোক- 



আদর্শ মিষ্টান্ন ভাঞার 
(২৬ নং কর্ণওয়ালিস্ হ্রীট, ভীমানিশবাজার ) 

আমার্দের এখানে সর্বববিধ মিষ্টান্ন অতি বিশুদ্ধ স্বতে প্রস্তুত হয়। আমরা বিবাহাদ্ি, উৎসবের 
কণ্টাও লইয়। থাকি । আমাদের দ্বোক।নের বিশেষ স্ৃবিধা এই যে বসিয়া বায়ার বন্দোবস্ত আছে। 

ভাই উমেশচক্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগদিখ্যাড 

পাগলের মহোৌধধ। 
৫* ( পঞ্চাশ ) বশুসর যাবত আবিষ্কৃত হইয়। শত-সহঅ দুর্দান্ত পাগল ও সর্ব প্রকার বায়ুগ্রস্ত 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মুচ্ছণ, মবগী, অনিদ্রা, হিগ্রিরিয়া, অক্ষুধা, স্মার়বিক ছুর্দিল হা প্রভৃতি রোগে 

আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ । পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনা মুল্যে পাঠাই । প্রতি শিশি মূল ৫২ পাচ টাকা । 

এস, সি, রায় এগু কোং 

১৬৭।৩ কর্ণওক্সালিস সীট, কলিকাতা 

আমি অতি আহলাদের সহিত জানাইতেছি যে ৬. 0. 7) আবিষ্কত পাগলের মহৌষধ আমার এক পিতৃব্য 

ব্যবস্থার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন । তাহার উন্মাদদরোগ প্রবল হইলেই তিন উহা ব্যবহার করিতেন 

এবং তাহা অশ্রিতে ভলের ন্যায় কাধ্য করিত। জ্ঞামি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়! নির্ভয়ে প্রত্যেক উল্মাদরে!গীর 

জন্য ইহার ব্যবহার অন্থমেদন করিতে পারি। ইতি-_- 

৫১ (বি, ঝারাণসী ঘোষের সেকেগু লেন ) 

নি 

ষোড়াসাকেো।, কলিকাত। ) ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
১০৯ ১২৯ ২৪ 

০ একা (রাস্তা এ 

** কমলা মল| মিষ্টার ভান্ডার | শীর্ 
(৩২ । ২ পটুয়াটোল। লেন- আমহাষ্ট” গ্রীট ডাকঘরের সম্মুখে ) 

্ সন ১৩০০ সাপে স্থাপিত । 
শপ... আমাদের দোকানের শৈশিষ্ট্য এই যে, ইহ। একাধারে সর্বপ্রকার মিঠাল্সের ভাণ্ডার |. 

১ম বিভীগ । হরেক রকম সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, রাব্ড়ী, ক্ষীরের খাবার, ক্ষীরের ফল ইহ । 
২য় বিভাগ । মিঠাই-__-যত রকম হওয়। সম্ভব। ৩য়। জলপানবিভাগ । 

অডণরি দ্রব্য সময়মত ও ঠিক ভাবে সরবরাহ কর! হয় । সাধারণের পরীক্ষা! প্রার্থনীয় | 
শ্রীবিপিনবিহা'রী লাহ। । 

সাহা বেহাল পো: ২৪ প্রগণা। | 
রা, নাভী, শোেঃভাবাজার 

সে 



স্থাপিত সন ১২৬৫ সাল। 

ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাজ প্রতিনিধি মহামতি লর্ভ চেশস্ফো বওলাট বাহাছুর 
ও লর্ড রোশাল্ডসে বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাছুর কর্তৃক পৃষ্ঠপোধিত 

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং 
সপ্ঘপ্রকার বিলাতী ও পেটেন্ট উষধ, চিকিৎসার উপযোগী যস্ত্রাদি, সুরা, 

পশুচিকিৎসার ওষধ ও যন্ত্/দি ও বৈজ্ঞানিক যস্ত্রাদি বিক্রেতা, 
হেড আফিদ্ £--১১৩৩ নং বন্ফিন্ডস্ লেন, কলিকাতা । 
শাখা অফিস $--৩* নং শোভাবাদ্ার স্ত্রী, কলিকাতা । 

,হামিওপ্যাথিক বিভাগ £--১২ নং বন্ফিল্ডন্ লেন । চক্ষু ও চসম। বিভাগ ১১২ নং বন্ফিন্ডল্ লেন। 
শাখা__-৩* শোতাবাজার স্রীট। দত্তঢিকিৎস| বিভাগ £---৬ নং চায়না! বাজার লেন। 

আযুর্ব্বেদিক বিভাগ ১৩০ নং শোভাবাজ।র স্বীট। স্থর| (বভাগঃ__৭ নং বন্ফিন্ডস্ ০লন। 
ফ্যাক্টরী $--৬ নং বীরপাড়। লেন, দমদম অংসন। 

রিসার্চ ল্যাবরেটরি- ১নং শশীভ্ষণ স্থুরের লেন, হাটখোল। পোঃ, কলিকাত। । 
১। আমাদের এই বিভাগের অভিজ্ঞ ও রসায়নবিদ্ ব্ক্িির সাহায্যে আমরা সকল প্রকার পদার্থ, 

ভাল, ওষধ, সুরা ও মোম প্রভৃতি এনালিসিস্ বা বিশ্লেষণ করিয়া থাকি এবং মুত্র পরীক্ষাও বিশদরূপে 
হইয়া থাকে । পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়। রাসায়নিক যন্ত্রাদিও এই স্থান হইতে সরবরাহ 
করা হয়। 

২। এই স্থানে বিবিধ প্রকার আবশ্যকীয় পেটেন্ট ওষধাদি প্রস্তুত হইয়। থাকে । 
৩। সোডা লিমনেড প্রত্ৃতি উৎকৃষ্ট পানীয় জল এইখানে প্রস্কত হয়। [ ২৬২ 

এলিক্সার অশ্বগন্ধ ৷ 
স্থতিশক্তি হ্রাস, মাথাঘোরা, কাধে, অমনোযোগিতা, হিগ্রিরিয়া, লর্বব প্রকার মানসিক বিকার, রন্তগল্লতা 

অকালবাদ্ধক্য, শু ক্রতারল্, পুরুষত্বহানি, বন্ধ্যত্ব, কাস, ক্ষয়রোগ, বাস্ত, ডায়াবিটিস ব৷ বহুমুত্র, অগনিমান্দ্য, 
অজীর্ণ, অস্্ররোগ, কোষ্ঠবদ্ধত! প্রস্ততি রোগে অব্যর্থ । সেবনে অতিরিক্ত মানসিক বা শারারিক পরি শ্রম- 
জনিত দৌন্বিল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল রোগভোগে ক্ষীণ ও অকল্পণ্য ব্যঞ্চিও 
স্াস্থ্যসামর্থ ফিরিয়া পাইবেন । ইহ।-স্ুম্বাহ ও স্ফ,ভ্তিকর'। 

“পানা” 

পদ্মকুস্থুম তৈল । রর 
সোগঞগ্ধ, গুণে ও বর্ণে সকলেরই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । কেশের মুল দৃঢ় করিতে, লাবণ্য বৃদ্ধি 

করিতে, মন্তিক্ষের সকল প্রকার উগ্রতা বিনাশপুর্বক স্থশীতল করিতে ইহার সমকক্ষ তৈল অগ্ভাবধি আবি- 

ক্ুত হয় নাই। 
ইহা! বিশুদ্ধ তৈলের সহিত অনেকগুলি পরীক্ষিত মুল্যবান ভেবজসংযোগে প্রস্তত হইয়াছে-_-শির$- 

পীড়া, শিরোধূর্ণন, স্বায়ুবিকার ও দুঃস্বপ্রের ইহা একটী' অমোঘ শান্তিকারক তৈল; বিলাসীর একমাত্র 
আদরের সামগ্রী, বঙ্গললনার সোহাগের বস্ত | 

ধাহাদের অত্যধিক মন্তি্ষ চালনা করিতে হয়, এই তৈল তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী---কেশের 
অ গালপক্ৃতা, চুল উঠিয়া যাওয়া, মরামাস,০$শ দছ্রু প্রভৃতির একমাত্র প্রতিষেধক । 

এই মহোপকারী তৈল বিশিষ্ট উপাদানে প্রস্তুত । সকলকেই বাবহার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করি। 

কেন জ্বরে ভাগিতেছেন ? 
* মেসার্স বটক্ৃষ্ণ পাল এগ্ু দিও ₹র এডওয়ার্ভস্ টনিক । 

০সবনে ম্যালেরিয়া, আসামের কালাজক্বর প্রভৃতি যাবতীয় জ্বররোগ একবারে সন্বর দুরীভূত হয় ॥ 

মূল্য--বড় বোতল ১৮০ ছোট বোতল ৮/* মাশুল শ্বতন্তর। 
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আাক্দবাজা রি 
একবিংশ কল্প ৬ 

“চতুর্থ ভাগ ক | 
কার্তিক, াঙ্গনত্বং ঈ৯৭। 

টি 

১৮৪৬ টস ৯৯৯ সংখ 

তজ্সরোধিনীপ্বি 
“এব্র্থব একমিদনগ্র আাদীগ্রাতং কিঞনানীত্তদিনং সধিমহঞ্গৎ। ওদের নিঠাং টা গ্ংশিবং লে রি 

/স ৩২ 
সব্বধব্যাপি সর্বনির স্ব. স ধাশ্রগং সধিবিৎ দবিশ্িষতূক্ষবং পূর্ণম প্রঠিষমিতি । একন্য তদ্যে 

রী ৮. এ ্ | পারত্িকখৈহিকক শভন্তবতি। তণ্ষিন্ প্রীতি স্তদা প্রিপ্নকাধ্যসাধনঞ্চ তুপাসন.মব* ॥ : 

শ্ীক্ষিতীব্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এসসি নি, 
সহঃ সম্পাদক -_্রীক্ষেমেক্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-লি। 

১। অঞ্জলি গ্ীক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর ৮? হি 

২। বঙ্গে পঞ্চব্রাঙ্ষণের আগমনবিহয়ক কয়েকটি কথা গক্ষি তীশ্রনাথ ঠাকুর ১০০ ১৭৩ 
৩। এমিয়েলের জার্নাল উঠছিমাংশু প্রকাশ রায়-কৃত অনুবাদ *** ১৭৬ 

৪1 অন্বুগাচী জইচিস্তামণি চট্রাপাধ্যায় ০৮ ১৭৪ 

€। শব এক্গা শ্রীবসন্তকুমার ভট্র'চার্ধা *** ১৭৮ 

৬। ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল গর্টপঞ্চণানন বার ০০ ১৮১ 

৭। সাঁংখ্য ঈশ্বরবাদ অধ্যাপক ৬অনভয় কুমার মজুমদার এম-এ দিখিত ইংরাজী নিবন্ধের 
অধ্যাপক শ্রীবতীন্্রকুমার মঞ্জুমদাঁর এষ-এ, পি-এক্টচ. ডি কত অনুবাদ ১৮৪ 

৮। মহাভারতের শীতিবাক্য ৬আনাথরুষঃ দেব কর্তৃক সংগৃহীত ই ১৮৭ 
৯। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়সম্প্তি আর্য শ্ীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, এমএ. --. ১৮৮ 

১৯২ ১০। আদিক্রাহ্গলমাদের অধ্যক্ষসভার কার্ধ)বিবরণ 

১১ গ্রস্থ-পরিচর__ | 

জঅধর্থক উদ্লতি ॥ 52810510770 09115851809 ৯০119০1 202095709 ) নীলাচজ ; সমাজরেণু ; আদাসমৃসে ২ 

1105 [017%52584-4301181) (72 1); সগবলসীতিমাল] 7 [০ 121211৭1 ত্র ৮ 

[বত 7021191, গু হ515092) 9০০৮ 1) বহু 15102119 117005150012 [খাতা 2 

ীক্ষেমেক্গনাথ ঠাকুর বি. এস-লি 

১২। সংবাঁদ--জন্মতিথি উৎসব_-ঞ্ষান যাদবানপ্দ দাগ চৌধুরী , বেহাল। বাক্ধসম।ছের নান্বৎসরিক উত্সর ১৫ 

১৩) শে।ক-সংবাদ--৮নীলকাস্ত মুখে।পা ধায় ; ডাক্তার ৩ভি, এন, রায়; তপিলেশ"নাথ বহু * ১৯৬ 

১৪। হিট তা গ্রশ্ সম্বন্ধে অভিমত _-€১)জআন ও ধণ্মের উদ্নতি : (২) আট 9 সা।২তা বর 

৫৫ নং আপার টিং পুত রো কমিক তা, আনান বাজ বে শঈ।রশসোশাল চক্ণতভীা খাপ মু্রত ও ৩ুকা।শ৫। 

সাল ১৩৩৩। খুঃ ১৯২৬। সম্বৎ ১৯৮৩) কণিগতাব্দ ৫০২৭) কার্তিক । 

গ্তন্থবোধিণী পত্রিকান্ বাধিক মূল্য ৩২ ট!কা ] আদি বাধসমাজের কক্ধাবানের নামে 

ফাক মাশুল ৬০ আন! ) এই সংখ্যার মুল্য ॥১ আন । পাঠাইতে হইবে। 

ডাঃ জা অগ্রাতিদন্ী জ্বরের গা | 
: ৰ টু কজজ। . পাইকারী দর লট ৪ ৃ সেলে" ৃ ৃ 

ৃ | ও কমিশন গ্চঙজন ৭1, 
নি 

গ্রাস ৭৫২ ও সি 5: ঃ 

আ'রমলীন না! কলিকাতা! ॥ ছেড অফিদ-_-১২৩, লোয়ার সাকুলার রোড, । ব্রাঞ্চ--১৫৫নং রান ইট) « 

্চ 



শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য 
অটুট রাখিতে হইলে প্রাচীন ধষিগণের বহু শংসিত অশ্বগন্ধা 

রসায়নের উপাদান সমূহ হইতে আধুনিক €ৈজ্ঞানিক 
প্রগালীতে পন্তত 

স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্ধকাজ নিত ্ ষীণতা, মাথাযোরা, কার্যে অমনোযোগিতা ও 
সর্ববিধ মানমিক বিকারে এবং বন্ধ্যত্ব, কাশ, ক্ষয়রোগ, বহুমুত্র,, কোষ্ঠবন্ধতা, অগ্রিমান্দ্য, 
গুক্রতারল্য প্রভৃতি জটিল রোগে অব্যর্থ ফলগ্রদ। ইহ! সেবনে সকল প্রকার দৌর্ববল) 
দুরু হইয়া দেছে নববলের লঞ্চার হয়। খাইতে স্থম্বাছু। 

দাম--১1%০ এক টাক দশ আনা । 

৩ম্বক্ভল হেন্কন্লিক্ষাভল গু এ 
বগাম্সর্যাস্নিউদ্তি্ষনাভন শুল্সাম্ক ভন ১ ভিনন্িতউত্ভঃ 

| মক ভিম্কাভ। | 
হাতিম ০০০) 



একবিংশ কল্প 8) 
চতুর্থ ভাগ রি রি 

”  কার্ডিক, ব্রাঙ্মদ্থৎ ৪৭। ১ 

্ রাধা পি সর্্বনির্ দার পরিনত বিচ একনা তন্যৈবে ৮ ্ান্ত 

তা শী্িছুসা পরিরকার্ধানাধনক তসপাননমব। পারজ্রিকষৈটছিকঞ্ গুতপ্তব্ত: 

মএকসবাদিতখা]]। 

১৮৪৮ শক 

'সম্পাদক-_ 

্রক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর ও ভক্ত স্ত্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এদৃপি 
সহঃ সম্পাদক-_শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি 

98 ৫*২৭। সম্ঘং ১৯৮৩। বঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩১৩। 

অল্পলি ৃ 
( শ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

ধ৬ অগ্রলি। রুদ্র দেবতা! 

১। হে তগবাল পরমপুরুষ ! তুমিই আমাদের 

পুজার একমাত্র পাত্র। আমরা একমাত্র তোমাকেই 
ভজন! করি। সর্বত্র আমরা তোমারই জয়ধ্বনি 

করি। - স্থৃপ্ত আত্মা তোমাকে লাভ করিতে পারে 

না। আমাদের আত্মাকে তোমার প্রতি সর্ববদাই 
জাগ্রত রাখ। তে।মাকে ছাড়িয়। অন্য কোন 

দেবতাঁকে যেন আমরা! স্তুতিবাদে ভূলাইতে অগ্রসর 

না হই. 

২। 
তুমি আমাদিগকে সংসারধাত্রা নির্বাহের উপযুক্ত 

গো! অশ্ব প্রন্থৃতি পণ্ড প্রদান কর। তুমি মামাদের 

গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ কর। তুমি আমার্দিগকে যে 

ধনরত্বের এবং যে জ্ঞানধর্ের উত্তরাধিকারী করি- 

যাছ। আমরা যেন নিজেদের দোষে সে নকলের 

অপব্যবহার ন| করি, সে সকল যথাযুক্তরূপে রক্ষণ 

করি। তুমিই আমাদের জ্ঞানদাত! গুরু । তুমিই 

আমাদের চিরপুরাতন গৃহদেবত| | তুমিই আমাদের 

চিরন্তন সখ ও নুহ । তুমি আমাদের কাতর 

প্রাণের প্রার্থনানকল সফল কর। আ্মামাদের 

হাদয় হইতে তোমারই নামে জয়ধ্বনি উত্থিত হউক। 
৩। তুমি প্রচ্ঞানঘন। তুমি সমস্ত সংসার- 

হে সকল এখ্ধ্্যর একমাত্র আকর! 

ধশ্মের প্রবর্তক তুমিই সর্বত্র দেদীপামান 

পরমেশ্বর । বিশ্বজগতে যত কিছু এখর্য আছে, 

সেসকলের আকর তুমিই। তোমার প্রত্তি যাহা- 

দের আস্থা! নই, সেই সকল লশ্রন্কাবান ও সংশয়াতবা। 

ব্যক্তি তোমারই মঙ্গলবিধানে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
আমর! তোমাকে চাই--তুমি আমাদের এই প্রার্থন! 

ব্যর্থ করিও না'। আমাদিগকে তুমি আপনাকে 
দিয়া শামানের প্রার্থনা পুরণ কর। | 

৪। সুমি আমাদের নেতা, তুমি আমাদের 
রাজা । আমরা তোমারই প্ররভ।। আমাদের প্রত 

তুমি গ্রদন্ন হও। গে, অশ্ব ও ধনধান্য প্রচুর পার- 
মাণে দিয়া আমাদিগকে দারিদ্র হইতে বিমুক্ত কর। 

আমাদিগকে শক্তি দাও, যাহাতে পরম্বাপহারী 
চৌর দস্থয প্রস্তুতিকে যথাযথ দগু প্রদান করিয়া 
স্বপথে আনিতে পারি । আমাদিগকে বল দাও, 

যাতে আমর আমদের উপার্জিত হ খন শরুহন্ত 

হইতে রক্ষ। করিয়। সন্ভানসন্ততকে যখোপগুক্ত নাপে 
লাগনগালন করিতে পারি । 

৫। হেরক্ষকদিগের রক্ষক! তুমি তামা 

দিগকে অমনবস্ত্রের অভাব হইতে মুক্ত কর। তুমি 
আমাদিগকে সুমিষ্ট জলের অতাব হইতে মুক্ত 
কর। আমাদিগকে স্বাস্থ প্রদান কর, যাহাতে 

মামর। তোমার অপার মহিমাচিন্তনে সমর্থ হই। 

তুমি আমাদের অন্তর হৃমতি প্রান কর, যাতে 

আমর! জ্ঞানে ধর্ঘে উন্নতি লাভ করি এবং ধশরত্রের 



১৭২, 

ভধিকারী হইয়া! ভোমার আদেশে জগতের মজল - 

সাধনে তাহা প্রয়োগ করি । 

৬ হে দেবদেব ! আশীর্বাদ কর, আমা- 

দের, বংশের প্রত্যেকেই যেন সাধুগণের রক্ষণে 

যত্রবান হয়। তোমার প্রিয়কাধ্য জানিয়া আমা- 

দের সন্তানের! যেন বংশানুক্রমে সশপথে চলিতে 
থাকে । তাহার যেন তোমার উপাসনাকেই 

জীননের মন্ত্ররূপে ধারণ করে খইঝ শতসছত্র দুঃখ 

বিপদ অতিক্রম করিয়া! সংসার়ধন্ম পালন করে। 
৭ | যে দেশে, যে জাতিতে অধর্ট্ের প্রাহুর্ভাব 

ঘটে এবং ধন্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, হে রাজরাজ ! 

তুমি সেই দেশে ও সেই জাতির মধ্যেতে-স।র রুদ্র 

. মুর্ভিতে প্রকাশিত হও এবং সংহার-অগ্সিতে অধর্ম্ের 

_. আবর্তন ভল্মীভূত করিয়া নবতর ভাব ও নবতর 
"শক্তি প্রেরণ করিয়! ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর। 

 অধর্ট্দের কারণেই বশিষ্ঠ তোমাকে সহায় লা 
করিয়া! প্রবলপরাক্রান্ত বিশ্বামিত্রকেও পরাজিত 

করিতে পারিয়াছিলেন। ্ 

৮। অধর্পোর কারণেই তোমার. মল বিধানৈ 

কৌরবের!- বিনাশপ্রাপ্ত হুইয়াছিল। অধর্টের 
কারণেই তোমার মঙ্গলবিধানে তোমার প্রিয় এই 

পুণ্যভূমিও পরাধীনতার শৃহ্খল ধারণ, কারিতে বাধ্য 
হইয়াছে । 
.:৯। এখন আমরা সহায় হইয়া পড়িয়াছি। 
আমানের বিরুদ্ধে শত শত অস্ত্র সজ্জিত হইয়। 

আছে। দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের আমরা কোনও 

উপায় দেখি না।..তুমি তোমার মঙ্গলচক্রের বার! 
ধমেই সকল অন্তর বিখঞ্ডিত করিয়। দাও এবং আমা” 

দিগকে উন্নতির পে স্বধীনতার পথে জিনিদালির, 

কর1. | 

0৯৯ হে ভগবান! তুমি আমাদের প্রিয় 
সমাজকে তোমার স্সেহপ্রেমে নিত্যকাল রঙ্গ! 

করিয়৷ আসিয়া । জননীর ন্যায় তুমি আমাদের 

পিতৃপিতামহগণকে কত না বত্বে লালম্পালন 

করিয়াছিলে। আমাদিগকেও তুমি বর্দছুর্গ হইয়। 
ঘিরিয়া আছ। আজন্ম তুমি আমাদিগকে বিপদে 
তবপঙ্দে ছুঃখে শোকে রক্ষণ করিয়া আসিতেছ। 

তোমাকে নমস্কার । 

৯৯। তুমি সর্ববশক্তিমান'। তুমিই মহৈহ্ধ্- 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 
..৫০০০৯৮০:৪০০০০০০০৮ ০০৪০ গড চারার, ৬ এন উড বট চট তে 

২১ কল্প, ৪ ভাগ 

+ পাস থা এয ৩... এ ও 

বান। জামর! তোমার বিজয়পতাক! ক্কক্ষে বহন 
করিয়া তোমার এই ধর্থক্ষেত্রে আমর! উপস্থিত 
হইয়াছি। আমর1 তোমারই ধশোগান করিতেছি । 

যত দেবমনুষ্য তাহ! জব!ক হইয়৷ শুনিবার জন্য 

এখানে উপশ্থিত। তুমি মঙ্গলম্বরূপ। তুমি লক- 
লের মঙ্গলবিধান কর। তুমি আমাদিগকে আয়ু 

বল ও ধন দাও, যাহাতে আমরা সংসারে সুখে 
বিচরণ করিতে পক্ধীর। তুমি আমাদের বংশকে 
তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান সম্তানসন্ততি দ্বারা সমুজ্ছল 

কর। আমরণ তোমাকে নমস্কার করি। 

৭৭ অঞ্লি। রুদ্র দেবতা 

১৭ হে পাপহরণণ আমরা যেন তোমার 
আদেশের বিরুদ্ধে না চলি। তোমার রুদরমুর্তি 

ঘেন আমাদিগকে দেখিতে ন| হয়। তোমার ভয়ে 
প্রকৃতি বথানিয়মে কার্য করিয়া চলিতেছে । 

তোমারই ভয়ে মৃত্যুও সঞ্চরণ করিতেছে । তুমি 
অস্বতপুরুষ। আমরা তোমার সম্ভান। আমা- 
দিগের অন্তরে বল দাও, যাহাতে মামর! মৃত্যুকে 
অতিক্রম করিক্চে পারি। 

২। তৃষ্ষি সর্বশক্তিমান | তুমি প্রজ্ঞানঘন । 
আমরাও যেন' শক্তিতে, জ্ঞানেতে ও প্রেমেতে 

উন্নত হইয়া ভোমার চরণম্পর্শের অধিকার লাভ 
করি। তুমি আমাদের অস্তরে বল প্রদান কর, 
যাহাতে আমরা রিপুগণকে জয় করিয়া তোমার এই 

বিশ্বভুবম:ক সমলন্কত করিতে পারি । তুমি আমা- 
দের নম্তকে আশীর্বাদ দাও, যাহাতে আমর! দেহে 
মনে সবল হুইয়! তোমার সঙ্গে নিত্য যোগযুক্ত হই। 

৩। তৃমি আমাদিগকে সকল ক্ষেত্রে বিজয়- 
ধিধানকর। আমর! যেন দৃঢ় পদে অগ্রসর হইয়া 
শক্রদিগের পরাজয় সাধন করিতে পারি। তুমি 
দে্দীপ্যমান পরমেশ্বর । আমাদিগকে দিকে দিকে 

তোমারই মহদ্যশ ঘোষণ। করিবার শক্তিসামর্থ। 
প্রদান কর। তুমি তোমার অগ্রতিহত বলে বিশ্ব- 
ভুবন ধারণ করিয়। আছ। তুমি আমাদের সেনা- 
পতি। স্ভুমি আমাদের কাম্যবস্তদকল বিধান 
কর। তুমি সুখকর ও কল্যাণকর । তুমি আমা- 

এন ও মঙ্গল বিধান কর। 

এই মহান আকাশ তোমার সিংহাসন। 
টিপ অন্তরে তোমার প্রতি তশ্রন্ধ1! ও সংশয় 

চি 

ূ 
নর 



কার্তিক, ১৮৪৮, 

পোষণ করে, তাহারা তোমারই মঙ্গল বিধানে 
শীত্র শীত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহারা আমাদের 
উপর বিজয়লাভ করিবে কিপ্রকারে ? রর 

তোমার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে । ৫। 

তোমার ভয়ে বায়, সঞ্চলত হইতেছে । তোমার 

অনিমেষ নয়ন আমাদের স্বপ্পে ও জাগরণে নিয়তই 

মঙ্গলবিধানে নিরত রহিয়াছে । তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও 
প্রেক্ঠ । তুমি রক্ষকদিগেরও স্ক্ষক। 

৬। বশিষ্ঠ-বিশ্বমিত্রসংগ্রামে তুমি ভক্তি- 
মান ও শ্রন্ধাবান বশিষ্ঠকে বিলয় প্রদান 
করিয়াছিলে এবং উদ্ধত ও গর্বিত বিশ্বামিত্রকে 

পরাজয় প্রদান করিয়! .তাহার গর্বব চুর্ণ করিয়া- 
ছিলে। পাগুবকৌরবযুদ্ধে , তুমি ধন্মীপরায়ণ 
পাগুবদ্ধিগেরই সহায় হইয়াছিলে। অধাণ্মিক ও 

'ছুর্ণীতিপরায়ণ কৌরবেরা তোমার বদ্রদণ্ডে দণ্ডিত 
হইয়াছিল। আমর! তোমার আশ্রয়ে দাড়াইয়াছি। 
শত বিরোধবিপ্লবের মধ্যেও তুমি আমাদিগকে 

রক্ষা] করিয়। আলিতেছ । যাহারা তোমা! হইতে 

দুরে থাকিতে চায়, তোমার কুদ্রমুর্তি সেই 

সকল গর্বোদ্ধত ও দুর্বলের প্রতি গত্যাচারী 

মানবের মধোকি ভীষণ ভাবেই না প্রকাশিত 

হয়! 
৭ আমরা তোমার গুণগান করি । আসা. 

দের যাহ! কিছু, সকলই তোমার চরণে সমর্পণ. 

করিয়াছি । তশ্রদ্ধ!, অসাধুতা, সংশয় ও জধগ্ম 

হইতে আমরা সর্ববদাই দুরে থাকিতে চেষ্ট। করি। 

তোমারই প্রদর্শিত. পথে আমর সর্বদাই বিচরণ 

করিতে চাই। তুমি আমাদের সহায় হও । আমা- 

দের দেশে মেঘ বথা-সময়ে বারি বর্ণ করুক এবং 

মাতা পৃথিবী ভূরি শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদের 

প্রাণ রক্দ। করুন । 

৮1 তোমার শক্তি কেহই পরিমাণ করিতে 

বজে পঞ্চবরাহ্মণের আগমনবিষয়ক কয়েকটি কথ! ১৭৩ 

৯. আল আমরা: হানয়ের যে প্রীতিকুন্নম 
তোমার চরণে নিবেদন করিতেছি, তাহা তুমি 
প্রেমসিক্ত করিয়া গ্রহণ কর। আমাদিগকে 
আশীর্বাদ দাও, আমাদের মঙ্গল ইচ্ছাসকল যেন 
সকল হয়। 4 

১০। আ'মাদিগের চতুর্দিকে বিপদের ঘন 
অন্ধকার আমাদিগকে ঘিরিয়। রাখিয়াছে ; 
তোমার মঙ্গলগ্্রেখুতি তাহ! বিদুরিত করিয়া দিক। 
আমাদের অন্তরে ছুঃখশোক যে কুষ্ঞবর্ণ ছায়া 
ফেলিয়ছে, তোমার জ্ঞানজ্যোতি তাহ। দূর করিয়! 
অন্তরকে আলোফিত করিয়া তুলুক। 

১১। হে মহাদ পরমেশ্বর! ভুমি আমা- 

দের যশ ও কীর্তি দিগম্তবিত্তৃত কর এবং চিরস্থায়ী 
,কর। তুমি আমাদিগকে শক্তিসামর্থা প্রদান 
কর, যাহাতে স্মামরা শত্রদের কলকোৌশল ছিন্ন 
ভিন্ন করিয়া সংসারে বিজয়ীর বেশে বিচরণ করিতে 

পারি। তুমি আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রচ্জান 

প্রেরণ কর, ষাহাতে আমর! প্রকৃতিতে তোমার 
আশ্চর্য্য স্বাভাবিক জঞানবলক্রিঘ়। উপলব্ধি করিতে 

পারি, এবং আত্মাতে তোমার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্াক্ষ 

করিতে পারি । আমাদিগের যোগক্ষেম তুমিই 

বহন কর। আমাদের অক্লদলের কষ্ট বিদুরিত 
কর। আমাদিগকে হ্ুখসম্বদ্ধি প্রদান কর। ভামা- 

দের বংশে যে সকল পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, 

তোমার প্রতি তাহাদের ভক্তিঅন্ধা যেন অটুট 

থাকে। 
জট 

বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনবিষয়ক 
আরও কয়েকটি কথ! । 

( প্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর )০ 
৯৬। কৰে আসেন? 

সুলো। পঞ্চানন বলেন যে ৯৯৭৯ সম্ঘতের মাঘ 

পারে মা, এবং কেহুই তাহাকে প্রতিহত করিতে | | মাসে শুরুূপক্ষের পুষ্যানক্ষত্রে তট্রনারায়ণ প্রমুখ 
পারে না। তুমি জ্ঞানস্বরূপ। তোমারই জ্ঞানের 

কণাঙগাত্র লাভ করিয়৷ দেবমনুষ্য সকলেই ভ্ানের 

পথে অগ্রসর হইতেছে । আজ পর্যন্ত কেহই সে 

জ্ঞানের অন্ত পায় নাই। আমাদিগকে তোমার 

শক্তি, ভান ও প্রেম বিশ্বজগতে ঘোষণা! করিবার | 

উপযুক্ত করিয়া লও । 

আহ্বানে বঙ্গদেশে আগমন করেন (১)।. 
পঞ্চব্রাক্ষাণ পুত্রেষ্রি যত উপলক্ষে রাজ! আদিশুরের 

কিন্তু 

ভট্টগ্রন্থে আছে, ৯৯৪ শকে ভট্রনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ 

ব্রাঙ্গণ আসিয়াছিলেন (২)। আমর! কিন্তু ইতিপূর্বে 

(১) নস" নি ৩২৬-৩২৭পৃঃ । 
২ ব্রা কাণ **পৃঃ এবং 12809 20209 পৃহ ৪ 



১৭৪ 

আলোচনা "রিয়া দেখিয়া | 

সিদ্ধান্তের মূল বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেশ্রনাথ বহু 

তত্তুবোধিনী পত্রিকা 
আপিয়াছি বে, এই " 

২১ কর, গর্থ ভাগ 

তে 

( আমরা ' কিন্ত দেখিয়াছি ৫৬ পুত্র): ভ ষ্টনারায়ণ 
পভূতি পাঁচ ব্রঃঙ্গাণই রাঢ়দেশে চলিয়া আলেন এবং 

মহাশয় যে উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন, তাহার পাঠ :*পরে তাহাদেরই বংশধরেরা রাট়ী আখ্যা প্রাপ্ত 

বিশুদ্ধ নহে। “ঠাকুর পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ”- 

লেখক তে! এ বিষয়ে কোনও প্রমাণই দেন লাই, 
যদিও তিনি ভাটের কথার উপরেই নির্ভর ক্রয়! 

বলিয়াছেন যে, ৯৯৭ শকের ( অর্থাৎ ১০৭২ থুষ্টা- 

কের বা ১১২৯ সম্গতের ) ঝ্রাত্ক মাসে শুরু 

নবমী তিথিতে বৃহস্পতিবার ভ্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ 
রক্ষণ আসির।ছিলেন। ৯৯৯ সম্বত হইতে ১১২৯ 

হন (৮)। এই সকল কালোচন! করিয়া এইটুকু 
বুঝিতেছি বে, আদিশুরের মৃত্যুর পর ধর্মপাল 
কর্তৃক ভূশুরের পরাজয়ের ফলেই হৌক.বা জঙ্তাতি- 
বিরোধের কারণেই হৌক$, ছোটখাট একটা বি্লাব 
সংঘটিত হইয়াছিল &% . অনুমান হয়, সেই রিপ্রবের 
সময়ে উট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চ ত্রাঙ্গাণের বংশধর- 
দিগের ভিতরেও ভন্তাতিবিরোধ প্রস্বলিত হইয়া 

সম্বতের ব্যবধান হইল ১৩৯ বগুসর--প্রায় ৪ পুরু উঠিয়াছিল। কাজেউ, সেই সকল বংশধরদিগের 

ষের বাবধাঁন। আদিশুর হইতে চারি পুরুষ পরে ূ মধ্যে যিনি যে দেশে স্ুনিধা মনে করিয়াছিলেন, 

তামরা প্রদান্ষশুর ও বরেন্দ্রশুরের আবির্ভাব | তিনি সেই দেশেই উপনিবেশ করিয়াছিলেন । সেই 

দেখি (৩)। গৌড়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে “কুলাচার্য্য গ্রন্থ অবধি রাটটী ও বারেক্দ্ে মধ্যে এসট। বিভেদরেখা 

-প্রুধং প্রাচীন কুলাচার্ধ্যদিগের কথা” অনুসরণ করিয়া 
ইহাই সমর্থিত হইয়াছে (8) দেখি । কোন কোন 
কুলগ্রন্থে, বিশেষত বারেন্দ্রকুলশাস্সে আদিশুর 
হইতে চারি পুরুষ পরে ন৷ ধরিয়া তৃতীয়া পুরুষে 
্রদ্যন্গ ও বরেন্দ্রের আবির্ভাব ধর! হয় (৫) । বিপ্র- 
কুলকপ্পলতায় প্রহ্যন্ন ও বরেন্দ্র আদিশুরের জামাতা 
নিভু সেনের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন. (৬)। 

“বরেন্্রকুলশান্তরগ্রন্থে এ বিষয়ে আরও একটা ; 

জনশ্রুতি প্রচলিত আছে । আদিশুরের পর ভূশুর 

এবং তৎ্পরে বরেন্দ্রশুর ও প্রদ্যন্গশুর নামে দুই 

ভ্রাতা রাজ। হছন। তাহাদের সময়ে বিপ্লব সংঘটিত 
হইয়া বরেন্দ্র এক দেশে ও প্রহ্যন্গ অন্য দেশে 

রাজ্য স্থাপন করায় কান্যকুজগত ব্রাহ্ষণগণ তাহা- 
দিগের অনুসরণ করিয়।ছিলেন। বরেন্দ্রের নামান - 

তালরূপ দড়াইয়া গেল। ভ্রগ্রন্থে সম্ভবত বংশ- 
ধরদিগের এই উপনিবেশকা ধ্্যটা তাহাদের পুর্ব 
পুরুষ পঞ্চ ব্রাহ্মণের উপর দিয়াই উত্ত হুইয়াছে। 

মদ । কোথ। হইতে আসেন? 
এখন দেগা যাক যে, ভট্টনরায়ণপ্রমুখ গ্ঞ্চ 

ব্রা্মণ কোন্ গ্রেশ হইতে-স্কান্যকুজ দেশের কোন্ 
ংশ হইতে অধসিয়। ছিলেন ? কান্যকুক্জ যে কিরূপ 

হুসম্দ্ধ ও স্থৃবিস্ৃত রাজ্য ছিল, তাহা আমরা 
ইতিপূর্বে বলিপ্ক। আসিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্রের 
কুলরাম গ্রস্থে আছে যে, “কোলাঞ্চ হইতে ব্রাঙ্গণ- 
গণ গৌড়ে মিলিত হইয়াছিলেন” (৯)। হরিমিশ্রুও 
এ কথা সমর্থন করেন (১০)। কারিক। পড়িলে 

মনে হয়, কানাকুক্জের কোন এক অংশ সাধারণত 

কোলাঞ্চ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এবং সেই অংশের 

সারে ররেজ্দদেশ ও প্রন্থান্গের রাজ্য রাঢদেশ নামে | প্রধান গ্রামের নাম ছিল সম্ভবত কোলাঞ্চ । সেই 

খ্যাত। বুহুন্থানের নামানুসারে কালক্রমে ব্রাহ্মণ- ৷ কোলাঞ্চ ও তাহার নিকটবন্তা কঝেকটা গ্রামে 

গণু রাট়ী ও বারেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা, ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ব্রাঙ্মণেরা পিতৃপিতামহক্রমে 

জগশ্রুতি মাত্র” (৭)। কিন্ত কুলতব্বার্ণবে আছে 
যে, ভূশুর ঘখন ধণ্মপালকর্তৃক তাড়িত হইয়া রাট়- 

দেশে চলিয়া আসেন, সেই সময়ে তাহারই সঙ্গে 

ক্ষিতীশ প্রসৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের ২৩ পুত্রের মধ্যে 

(৩) ও যেও শ২৬পৃঃ | 

(৪) ব, মে।ৎ ৩২১পৃঃ। ! 
(৫) ব* মো” ৩২১পৃঃ। | 
(৬) ব মে» ৩২২পৃঃ। র 
(৭) ₹* মে” ৩২১পৃঃ-এ্রতিহাসিক. চির ৮৫পৃঃ। 

(৮) কান্যকুজাৎ স্থাপিত যে হ্যাদিশুরেণ ভূহ্রাঃ | 
. আয়োবিংশতি পুঃ হ্যান্তেবাং বেদবিশ।রদাঃ ॥ ৮৭ 

গা কা গা 

তপোবিদ্যাগুণৈ: সর্বো পিতৃতুল)। দ্বিজে ভমাঃ। 
ভনারারণে। দক্ষপ্ছাদড়ে! হর্বপংজ্ঞকঃ ॥ ৯৩ 

বেদগর্ভে। ছি শ্চৈতে সহ ভূশুরভূভূত। 
পূর্ধববাগত্ত লস্তাজা রাঢ়দেশমুপাগতাঃ ॥ ৯৪ 

গু গড গু 

রাঢ়দেশে কৃতে বাসে তে দ্বিজাঃ পঞ্চদংখাকা;। 
রাট়ীক়্! ইতি বিখ্যাত দেশনামানুসায়তঃ ॥ ৯৬ কু, ত, 

(৯) ব্রা, কা ৮২পৃং। (১) আরা, কাও ১০১৭1. 



কার্তিক, ১৮৪৮ 

বাগ করিতেন। সর্বধানদ্দ মিশ্রের কুলততবা্ণৰ 

' গন্থেও এ কথাই উল্ত হইয়াছে (১১)। প্রেম- 

বিলাস বলেন, ক্ষিহীণ (সৃতরাং তাহার পুত্র 
ভট্টনারায়ণও বটে) কাহারও মতে জন্বুট্ট গ্রাম 

হইতে এবং কাহারও মতে ডিললিস্টর গ্রাম হইতে 
আসেন (১২)। বীতরাগ (ম্থতরাং তাহার পুর্র 

দক্ষও বুট ) আসল কোলাঞ্চ গ্রাম হইতেছে আদেন। 

ইহাদিগকে সকলে কৌলাঞ্ গ্রামবাসী বলিয়! জানে | 
হুধানিধি (স্থৃরাং তীহার পুত্র, ছান্দড়ও বট ) 
তাড়িত ব! তাড়ি দেশ হইতে, মেধাতিথি (স্থৃতরাং 

তাহার পুত্র শ্রীহর্ষও বটে) ওঁড়ম্বর গ্রাম হইতে 
এবং সৌভরি (ন্থতরাং তীহার পুত্র বেদগর্ভও 

বটে ) মদ্দ্রগ্রাম হইতে আসেন।. 

কাতে আছে যে, পঞ্চব্রাঙ্মাণের অনুচরেরা ও আপনা- 
দিগকে “কোলাথ। হইতে আগত” বলিয়। উল্লেখ 

করিয়ছেন (১৩)। এদিকে ঞ্র্যানন্দ মিশ্র বলেন 

বে, আদিশুরের দূত বৈজয়ন্তদেশ বা কাশীতে 
কান্যকুক্জরাজের নিকট পত্র লইয়! যায় (১৪)। 

এই সকল আলোচন! করিয়া অনুমান হয় যে, 

কান্যকুক্সরাজোর আন্তর্গঠ বৈজমন্ত ব। কাশীদেশেরই 
এক অংশে 'কোলাঞ্চ প্রতি পঞ্চগ্রাম অবস্তি 
ছিল। উপরোক্ত পঞ্চ গ্রমই কোলা গণ্ডগ্রামেরই 

আন্তভূর্তঃ ছিল এবং সাধারণতঃ কোলা নামেই 
চলিয়, বাইড বলি:। অনুমান হন (১৫)। 

৯৮। তাহাদের অন্চর কে? 

. পঞ্চক্রাহ্মণের সঙ্গে পচঙ্গন অসুতর তাহাদের 
দেহরক্ষীরূপে আসিয়াছিলেন (১৬)-_+ট্রনারায়ণের 
সঙ্গে সৌকালীন গোত্রীর মকরন্দ ঘোষ, শ্রীর্ষের 
সহিত কাশ্যপগোত্রীর বিরাট 5, পক্ষের সহিত 

গৌতমগোত্রীয় দশরথ বন, ছ।দড়ের সহিত 
মৌদগ গযগোত্রীর পুরুষোস্তম দন্ত এনং বেদগর্ভের ; 
সহিত বিশ্ব মিত্রগো ত্রীয় 4 মিত্র আালির়। 

০০ শপ ০. ০ পা 

€১১) কু ত* ৫6 পোক, প্রা কা ১৭২%:। 

(১২) প্রে বিও ২৬২ পৃঃ, 
0১১) কে গাঞ্চাৎ পঞ্চ শৃ্ন। বরমণি নৃপতে কিনব ভূহরাণাং। 

কা* কু*-সণ নি* ১-৩পৃঃ | 

(১৫) পতজ লয়ে দত যায় বৈজয়ন্ত (কাশী) দেশ) 
ঞধানন্দ--স* নি, ৩৩*। 

(১৫) আবাত। বিপ্রবর্ধাঃ শুচিতরহাদয় পঞ্চকোলাঞদেশ।ৎ। 
বাচম্পতি মিশ্র-ব্রাৎ কা" ১৫পৃঃ। 

কু ত* ৪৩ প্লোক। 

৮ 

6১৬) 

বঙ্গে পঞ্চব্রাঙ্মাণের আগামনবিষয়ক কয়েকটি কথা 

কায়ন্থকুলদীপি- 

পপ ও 

3৭3. 
ছিলেন (১৭)। কুলতস্বাব এই অনুটরগণকে 
ব্রাহ্মণের ওুরসে ও ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে জাত বলিবার 
জন্য বিশেষ যত লইয়াছেন দেখ! বায় (১৮) । 

, কেবল তাহাই নহে, উহার্দিগকে “রাজন্যধন্মী ও 
বল! হইয়াছে (১৯)। প্রেমবিলানে (২০) পঞ্ঃ 
ব্রা্থাণের সঙ্গে পঞ্চ ভৃত্য আসিয়াছিলেন বলিয়! 
উক্ত হইয়াছে__ক্ষিতীশের সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ, 
বাঁতরাগের সঙ্গে "দশরথ বনু, স্থখানিধির সঙ্গে 
পুরুযো তম দত, মেধাতিধির লঙ্গে বিরাট গুহ এবং 
সৌতরির সঙ্গে কালিদাস মিত্র ।. কায়স্থকুলবীপি- 
কায় আছে বে, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রা ক্ষণ 
যথাক্রমে পৃর্ববোক্তমত দাস বা পরিচারক সঙ্গে 
লইয়। আসিয়াছিলেন। সারাবলী গ্রন্থে মুলে 
পঞ্চাননধূত কুলার্ণববচনে আছে যে, ক্ষিতীশ প্রত্- 
তিরই সঙ্গে উপরোক্ত দাস ব1 পরি5চারকগন আিয়া- 
ছিলেন। কায়স্থকুলদীপিকাতেও সঙ্গীগণ আপনা- 
দিগকে পরিটারকরূপে অভিহিত করিয়াছেন দেখ! 
যায় (২১)। আমরা এগুলি দেখাইলাম এই অচ্য 
যে, কুলহব্বার্ণবের উক্তি অনুযায়ী পঞ্চব্রা্মণের 
পঞ্চ সঙ্গীকে সঙ্কর জাতি বলিয়। স্বীকার করিতে 
প.রনা। এক্টী বিশেষ কথা এই দেখি যে, 
কুলগ্রস্থের মধ্যে, ক্ষিভীশ প্রস্তুতি আমেন বা ভটু- 
নারায়ণ প্রন্থতি আসেন, তাহারা কখন আসেন, 

এনকল বিষয়ে নান! মতভেদ থাকলেও কোনু 

গোত্রীয় ব্রাঙ্মাণের সঙ্গে কোন্ গোত্রীয় কে সঙ্গে 
অঃপিয়াহালেন, দে বিষয়ে এইটুকু মততেদ দেখ! 
যায় না । 

৯৯ । কোম্ নেশে আসেন? 

বাতম্পতি মিশ্র ইহার কুলরামে বলেন যে, 

পঞ্চ রাধা। বন্মপপ্িহহ দেহে আস, ব্যণ, তুলার, 

কোদ বারণ করিয়। আশ্বারোহণে জ.পিয়া- 

ছিলেন (২৩)। পাববতীশঙ্কর রায়চৌধুরী তাহার 

(১৭) কাগহৃকৃলদপীপিক1--ল* নি* ১৯। 
(১৮) কু* ত* ৫ল্লেক। (১৯) কু* তও ৮৩ প্লোক। 
(২) হগ্র- বিৎ ২৯ন বিলাস, ২৬২পুঃ | 
(২১) ক্ষিতীশন্তিধিমেধশ্চ বাতরাগঃ হধানিধিং ॥ ১ 

সৌতরশ্চাপি ধন্মাস্ত। পঞঝন।লৈ: সমস্ত | 

সারাবলী--স* নি, ৫*৭। 
(২২) কা* কুণ--স* সি* ১১৩পৃ১। 

(২৩) আরহা পঞ্চহুরগান্ অসিবাধতৃণকোদণডরম্যকবচাদি পরীর. 
বেপাঃ। কুৎ রা*-_ব্রা* কা* ৮১-৮২পৃং। 



১৭৬ 

আদিশুর ও বল্লাষুসেন গ্রুষ্থে বলেন যে এইরূপ 

প্রবাদ আছে যে, পব্রাঙ্গণপঞ্চক বর্প, চর্ম ও ধন্ু- 

বাণধারী যোদ্ধ, বেশে ভূষিত হইয়া অশ্বারোহণে 
রাজছ্ধারে উপস্থিত হন (২৪) । ক্ষিতীশবংশাবলী 

চরিতং গ্রন্থে আছে যে, পঞ্চস্রাহ্মাণ পরদিন চণ্ম- 

পাছুক। ধারণ করিয়া! সুচীবিদ্ধ বন্দরে আবৃত দেহে 

চবিত তাম্ব্লরসে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া রাজার 
সঙ্গে দেখা! করিতে গিয়াছিলেন (২৫) । বাচস্পতি 
মিশ্রের কুলরামোক্ত উষ্ভডি কুলতন্বার্ণৰ সম্পূর্ণ ই 
সমর্থন করিয়াছেন (২৬) | প্রেমবিলাদ বলেন ষে, 

যোছু বেশে পঞ্চব্রালাণ আসেন (২৭)। এই লকল 

আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, সে সময়ে প্রত্যেক 
রাজ্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও রাজ্য 
হইতে রাজ্যাস্তরে যাইবার পথঘাট নিতাস্ত নিরাপদ 
ছিল না। 

_ এমিয়েলের জার্দাল। 
( শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়কৃত অনুবাদ ) 

নারী প্রেম চায় ; এবং চায়, প্রেম যেন অহে- 

তুকী হয়--যেন রূপ-লাবণ্য, মধুর প্রকৃতি, ভদ্র- 
বংশ, প্রথর! প্রজ্ঞা এসকলের কোন এক- 
টিকেও প্রেম অবলম্বন না করে; যেন. আপনাদের 
সম্পূর্ণ নারীসন্তাই প্রেমের মূলে কারণরূপে বর্তৃ- 

মান থাকে । তাহার মনে করে, বিশ্লেষণ মাত্রে- 

রই অর্থ ভাহাদের পুর্ণ ব্যক্িত্ককে পরিমাণ-দণ্ডের 

অধীন করিয়। তাহাদের মহিমাকে খর্বব করিয। 

দেওয়া] | ইহা তাহারা কোন মতেই চায় না। 

ইহাদের তক্তরের এই য়ে প্রেরণা ইহা অন্রান্ত। 

বিচারশক্তি দ্বারা হদয়বৃন্তির কারণ নির্দেশ 

করিলেই জামরা উহ হইতে পৃথক হইয়া! পড়ি। 
যদি হৃদয়বুত্তির উত্তেজনা সহা করাই নারীজীব. 

নের বিশ্বত্ব হয়, তাহা হইলে প্রেম অনস্তকালই 

চিতুস্মোহনের বস্ক্ হইয়াই থাকুক-_াহাকে বিচার 

করিবার প্রয়োজন কি? রহস্য দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে 

ব্রা কাণ ১০৫--১০৬প২। 

ক্ষি- ব্২পৃঃ| 
কু ত* ৫৪শ্লেক। 

প্রে* বিৎ ২৬২পৃঃ। 

(২৪) 

(২৫) 
(২) 

(২৭) 
8. ২ ৮ ৮ ৮ শশী 

তক্তুবোধিনী পত্রিকা ২5 কল্প। ৪খ ভাগ 
স্রহোটি 

সঙ্গেই প্রেমের মোহিনী শক্তি বিলুপ্ত হয় । প্রেমের 
যে মাধুর্য তাহার প্রধান সম্বল ইহার কাসীমতা, 
ইহার অলৌকিকতা, ইহার অনির্দেশ্যত--সেই 
মাধুর্ধ্য সংরক্ষণার্থ আমাদের নিকট প্রেম চিরকালই 

দুভেভয় এবং বিশ্রষণের অতীত হইয়া রহিবে। 

অধ্বিকাংশ মানবই বোধগম্য পদার্থের প্রতি অবশ 

প্রকাশ করিয়া থাঞক্ষে এবং হনধিগম্য বিষয়ের 

সম্মুখে নতশির হইয়! রহে। পুরুষের অলীক 

জ্ঞান গর্ববকে নিতান্তই অন্ঞ্তানসমাচ্ছন্ন বলিয়া 
তিরদ্কত করিবার শক্তিধারণ নারীর প্রেমের 
শ্রেষ্ঠতম বিজয়গৌরব। তাই নারী যখন হুদয়া- 
স্তরে প্রেমে উদ্দ্েক করে তখনই ৫স বিশেষ" 

ভাবে দৃপ্ত বিজয়ের উল্লাস সম্ভোগ করে। 
আমি স্বীকার করি, নারীর উল্লালের প্রকৃত ভিছ্ছি 
আছে, তথাপি 'আসার নিকট প্রতিভাত হয় যে 

প্রকৃত প্রেম শাস্তি ও আলোকের আধার, ধম 

ও বিকাশের ছ্বেতু-_তাহার মধ্যে অহঙ্কার প্রভৃতি 

হীনবৃত্তির স্থান নাই । মহদস্তঃকরণ মহুতের জন্যই 

লালায়িত। অল্সস্তের দৃষ্টির উপর ভাসমান আত্মার 

নিকট-.সর্বিপ্রকার হান চাতুরী দ্বণ্য চপলতা মাত্র । 

জিনেভা-_-৯৭ই সার্চ, ২৮৬৮। | 

রাজি 

অন্থুবাচী। 
( স্ীচিত্ডামণি চট্টোপাধায় ) 

তদ্ধুপাচী” বলিতে সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই 

যে) এই সময়ে তিন দিন ধরিয়া পৃথিবী অশুচি থাকে:। 

এই কারণে অপায়ন ও বীক্গবপন নিষিদ্ধ এবং সর্পয় 

নিবারণ জন্য ছুগ্ধগান বিহিত । রুত্যতব্ে উক্ত হইয়াছে, 
দতত্রাধ্যয়নং বীজবপনং ন কার্ধ্যং। সর্পভয়োপশমনায় 

হুগ্ধং পেয়ং 1% | 

তন্ুবাচী-_প্রাবুটের (77)0779007)এর ) স্থচক । কৃষি" 

প্রাণ ও কৃষিপ্রধান ভারতে প্রারুটের প্রতীক্ষাগণন। মরণ 

বাচন কাঠি । মিটিরিক্ষোলজিকেল বিভাগের সমূহ 

আয়োগ্ন এই উদ্দেশে প্রয়োগ হইয়া থাকে । আর 
পুরাকালে রুদ্রযামল নির্দেশ করিয়া! গিয়।ছেন £--- 

*প্রাবৃট্কালে সমায়াতে শৌদ্র-খক্ষগতে রবৌ.। 
নার্ীবেধ সমাযোগে জলধোগং বদ্দাম্যছম্ ॥৮ 

“হূর্্য, আর্্রানঙ্গত্রে গমন করিলে বর্ষা উপস্থিত হইবে। 

সেই সময়ে নাঁড়ীবেধ হইলে আমি তোম।কে ওল্যোগ্ 
অর্থাৎ বর্ধাকালের যোগ বলিব 1” . 



কার্তিক, ১৮৪৮ 

অন্ুবাচীর ক্ষিতিস্থান নির্দেশ করিতে পি শা্রকার অদ্খাচীর ছু শুচনা | প্রায়) তিন দিম ও বিংশতি দণ্ড উহার 
বলিতেছেন 

ঘদার্ডজক্ষাং সমাদায় ভানোরমল্সণগামিত1 | 

পুনস্তৎস্লেনমাদায় যজনং জরিদিনং তাজেত ॥ 

কাসানৈমিত্তিককৈব যাত্রাং মন্্ক্রিয়াস্তথা। 
খতুমত্যাং ন কুবর্বাত পূর্বসক্কলিতাদুতে ॥ 
ন কুর্য্যাৎ খননং ভূমেঃ সুচাগ্রেণাপি শঙ্করি | 

| বীজানাং বপনং চৈব চতুর্বিশতিযামকং ॥ 

প্রমাদাৎ বপনং কৃত্বা গাবস্ততর প্রচারয়েৎ। 
ক্ুচ্ছ_ং কুর্ধ্যাৎ ততক্ষণাচ্চ পননাত্তিলকাঞ্চনং ॥ 

ইতি মৎ্স্যনুক্তে মভাতত্ত্রে ৫৮ পটলঃ। 

এইখামে একটু জ্যোতিষ বুঝা! আবশাক। বারটি 
মাসে সর্ববশুদ্ধ বাঁরটি রাশি আছে । এক একটি রাশিতে 

চুর্য এক এক মার্স” ব্যাপিয়! অবস্থান কবেন; অর্থাৎ 
টৈশাখ মালে মেষরাঁশিতে, 'জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘৃঘরাশিতে, 

আষাঢ়ে মিথুনরাঁশিতে, শ্রাবণে কর্কটরাশিতে :ইত্া।দি। "মাসের 

প্রতি মাসের ধেমন এক একটি রাশি আছে, এবং প্রন্তি 

বৎসরের যেমন সর্ধশুদ্ধ বারটি রাশি আছে, তেমনি 
আবার প্রতি বৎসরে জর্ধস্ুদ্ধ ২৭টি নক্ষত্র আছে। ইহা- 

দ্নের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকাঁ, রোহিণী, মুগশিরা, 

এই ৬১৭কে ১১ দিয়! ভগ আদর, পুনর্ধবস্থ ইত্যাদি। 

করিলেই সওয়া ছুই হয় এবং প্রতি মাসে উক্ত সওয়া 

হই নক্ষত্রের ভোঁগ হয়) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 

বৈশাখ মাসে বথাক্রমে অশ্বিনী ১, 

চলিয়! যায়। 

১ 

ভবরণী ১, ও কৃত্তিক। 

নক্ষত্রের সিকি অংশ পড়ে ; হৃুর্য্য তাহ 'অতিক্রম করিয়া । ৃ | 

ল্যেষ্ঠ মাসে কৃত্তিক| নক্ষত্রের বাকী ৃ ষায়। কাদেই প্রাতে অন্বুবাচী গ্রবৃত্তি হইলে দিনগণ- 

স্থিতিকাল। এসদ্বনে শঙ্দকল্পক্রমে একস্থানে “তিন দিন” 
এবং অপর স্থানে “তিন দিন বিশ দণ্ড” আছে। প্রকৃত 
প্রস্তাবে রবি আদ্র? নক্ষত্রে প্রবেশ করিলেই অন্ুবাচীর 
প্রব্বত্বি হয়। এদেশের প্রচলিত বচনে আছে, পকিসের 
বার, কিসের তিথি সাতই আষাঢ় অন্থুবাসী। অর্থাৎ 
মৃগশিরা নক্ষত্র শেষ করিয়া রবি আর? নক্ষত্রে গ্রবেশ 
করিতে আধষাড় মাষের ৭ই আদ্য়া পৌছে । কোন 

কোন বৎসর জৈ/ষ্ মাসের সংক্রান্তি দিৎসের পূর্ন্ার্্ 
পরা সংক্রমণার্দি জনা এই তারিখ এক দিনের তফাৎ 

হয়। যেমন বর্তমান বদরের উজ সংক্রান্তি বিব। 
৷ পুর্বাদ্ধে হওয়ায় এক দিনের তফাৎ হইয়া অন্ুবাচী উপ- 

রোক্ত বচন ভনুসারে ৭ই না হইয়া ওই হইয়াছে । 
এথন অন্দুবাচীর স্থিতিকাল, আত্রশনক্ষত্রের প্রথম 

পাদ অর্থাৎ সমস্ত মিথুনর|শির ৩ অংশ ২০ কল। বা আধা 
ইউ ভাগ। এই ঠিথুন রাশির ৩ অংশ ২৭ কলা বা 

আধার ১ ভাগ দিন [হসাবে (11) 02171) 06 0799 ) 

ঠিক কয়াদন হইবে তাহা নির্ভর করে, আধষাট়ের মোট 
দিন মংখ্যার উপর। এখন আষাঢ় কোনও বৎসর ৩১ 

দিনে, কোনও বৎসর ২২ দিনে হয়। কাজেই দিন 

হিসাবে অন্দুবাচী স্থিতিকাল প্রতি বৎসরই যেঠিছ এক, 
| থাকিৰে তাহ! হইতে পারে ন1। আযাড়ের সমস্ত দিন- 
সংখ্যাকে ৯ দিয়াভাগ করিলে সেই ভাগফল অন্বুবাচী 

৷ স্থিতিকাল হয় । আবার পৃর্বমাসের সংক্রাত্তি সংক্রমণ 
হিমাবে অন্বুধাচী প্রবৃত্তির সময় (9০11) 06 09) সরিয়া 

বার আনা অংশ, রোহিণী ১ ও মুগাঁশরার অদ্দধ অংশ পড়ে, | নার থিতি বাহা হইবে, রাত্রে হইলে দিনগণনায় বেশী 

এবং আধাড়ে সুগশিরার বাকী অদ্দেক, আদ্র সম্পূর্ণ ও: 

পুনর্ধস্থর বার আনা অংশ পড়ে। 

মাসের মধ্যে সওয়! ছুইটি নক্ষর পড়ে । জৈোষ্ঠে ও আধা়ে 

ক্রমান্বয়ে তাাই। এইরূপে ১২ মাসে সুর্টা ২৭টি নক্ষত্র | 

অতিক্রম করেন; আবার পর বৎসরে বৈশাখ মাসের । 

প্রথমে অশ্বিনী নক্ষত্রের সঞ্চার হয়। 

অর্থাৎ গড়ে ৩০ দিনের মধ্যে সওয়া ছু পরিমাণ নক্ষত্রের 

স্থিতিকাল হইলে প্রতি নক্ষত্রের স্থিতিকাল মানের মধ্যে 

মোটামুটি ১৩ দিন হয়। অনা কথায় €েবশখ মাসে 

জশ্িনী নক্ষত্র ২৩ দিন; ভরণী ৯৩ দিন এবং কৃত্তিকা ঠিন 

দিনের কিছু বেশী অধিকার করিয়া থাকে । এইরূপে 
এক এক মান পরিসমাণ্ত হয়। 'আঘ]ঢ মাসে “মন্মথ- 

গার্মিতা”১ অর্থাৎ মিথুন রাশিতে কূর্ষেযর গমন হয়। প্রথম 

বয়েকদিন অর্থাৎ প্রায় ৬ দিন পরে মুগশিরার অস্ত হয় 

- এবং তাহার 

আর, ক্ষ গব সঞ্গার হর়। এ সঞ্চার সময় হইতে 

তাহ! হইলেই বৈশাখ ূ দণ্ড” ইহ! 

ঃ যেমন 'আধাঁড ৩৯ বা ৩২ দিনে হইলে আষ:ঢ়ের & ভাগ্ 

একটি মাসের মধ্যে ; 

পরেই আদ্র (আদ্র1+খধক্ষ। নক্ষত্র) 

কাজেই তিন দিন” ৰা “তিন দিন বিংশ 

মোটামুটী বল! হইল দেখ। বাইতেুছ । 

দেখাইবে। 

যথাক্রমে তিন দিন ২৬ দণ্ড ৪০ পলবা ৩ দিন ৩৩ দও 

| ২ পল হইবে । 

এই সময়ে ভূমিসন্ম্বীয় কোন কার্যাই কেহ করিবে 
। নন ; এমন ফি, বীজবপনাদি যর্দি কেহ করেন, তাহাও 

| গরুর দ্বার] খাওয়াইয় দিবেন-_-লিজে এ শল্য ব্যবহার 

করিবেন না--ইঙ্াই শাস্ত্রের বিধান । 

| এ সময়ের বীজবপনের শসা চগুালপাক কেন ইহ! 

| জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। গ্রাবুটের পূর্বে চাষকার্ধ্য সম্পূ্ 
ন। কহিলে প্রথম বারিধারা বিফলে যাইতে পারে। 

আর প্রাবুটের প্রারণ্ে শস্য বপন নান! কারণে অদঙ্গত। 

শস্যধবংশকারী কাটের প্রাদুর্ভাব ও প্রথম বারপাতের 
গ্রকোপে সেই নকল কীটের বাহিয়মে আসিবার কারণে 

বীজের হানি প্রভৃতি অনিষ্ট হওয়ারই আঁধক সম্ভ/বন!। 



১৭৮ তস্ত তবোধিনী পত্রিকা ২১ ১ ক, ৪র্ঘ ভাগ 

আদ্র! নক্ষত্রের সঞ্চারে প্রাবৃটের আগমমসচক 

ভন্থুনাতীর আবির্ভাব কৃষিপ্রাণ ভারতের যে একটি বিশেষ 

স্বাভাবিক পর্ব ভাহা ভুলিলে চলিবে কেন? বৈঙ্গিক 

সাহিত্যের ভিন্ছরে অনেক স্থলে আছে বে পৃথিবী 
ক্ষেত্র, আকাশ হইতে উহ্হাতে বৃষ্টিচ্ছলে বীঞ্গ পন 
হয়, তাহারই ফলে ধরণী শস্যশালিনী হুইয়া উঠেন। 
অন্ুবাচী শব্ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই বে, “অন্তু বাচগতি 

সুচয়তি” ইহ! প্রথম বারিপাত স্থচনা করে বা আনয়ন 
করে। অন্ভুবচীতে গ্রতিবর্ষে মুধলধারে বৃষ্টি পড়িবে, ইন্থা 

এক প্রকার সুনিশ্চিষ্ঠ । কচিৎ ইঞার' বৈলক্ষণ্য হুইয়! | 

থাকে । জ্যোতিষের গণনান্সারে আদ্র নক্ষত্রে ঘোগ 

আদ্র) নক্ষত্রের যোগ জআপেক্ষ। করে। ইহ1। হইতে 

৮০2 ২ স্পা শা পেসসেস্পো পি 

যায় ॥ বলা বাহুলা, এই অ্ুযাচীই এদেশের গণনায় 
“মন্ ছুন্, অর্থাৎ বারিপাত্ের বার্তা ঘোষণা করিয়া! দেয়। 
এই অন্থুবাচীর বন্পনায় রূপকত্ব ও কবিত্বের বেশ সমাবেশ 

আছে। 

শব্দ-ত্রন্ম। 
((জ্ীবসম্ভকুম!র ভষ্টাচার্ধয ) 

ইদং বা গ্রে নৈব.কিঞিদাসীৎ---এ সকল পূর্বে কিছুই 
। ছিল না-ন! ছিল চত্্রম/ না, ছিল তপন--না।ছিল আকাশ, 

এদেশে ঝারি আনয়ন করিবেই করিবে। পৃথিবী এই; না ছি তাগ- আজ যারা! এতই উজ্জরল-এতই মধুর 

এতই নিগ্ধ- আজ যাদের গ্রকাশে সকলই প্রকাশ-্: 

রূপকচ্ছূল বল! হইয়ছে যে, পৃথিবী এসময়ে জলধারার | যাদের আলে!কে লকলই আলেক্ষিত__যাদের মাধুর্ষেয 
প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। -পৌরাণি প্-কাহিনীচ্ছলে 

বল। হইয়াছে যে, এই তিন দিন ধরিয়! পৃথিবীকে 
সকলই মধুর-__ভাজ যাদের নয়নে ঘুম, হাদয়ে স্বপন 

বচনে বেদ, হঠে গান, পরাপে প্রেম, জীবনে নাটক, 
সামান) পরিষাপেও খনন করিবে না, ইহাকে কোনন্নপ | তাক কিছুই ছিলনা, কেহই ছিলনা । আলোক - ছিল 
আঘাত দিবে না, ফাল শস্য রোপণ করিবে না বা পৃথি- 

ৰীকে দগ্ধ করিবে না। পুর্ব আরন্ধ কার্ধ্য ভিল্ন জন্য 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ন1। 

যতিনোত্রতিনশ্চৈব বিধবা যে দ্বিজান্তখা । 

অস্থুবাচী দিনে চৈব পাকং রুত্বা ন তক্ষয়েখ॥ 
্বপাঁকং পরপাক্ষং ব! ভ্ুবাচী দিনে তথা । 
ভক্ষণং নৈব বর্জব্যং চাগাঙাননসমং স্বতং ॥ 

ইতি সম্বৎসর প্রদ্দীপে বিধুঙরহূ্যং | 
অন্থুবাচী দিনে যন্তী ত্রতী বিধব! ও ব্রাঙ্গণ নিজে বা 

পরের হন্ডে পাক করিয়া! আহার করিবে না। কারণ 

এ সময়ের পদক অল্প চণ্ডালান্নেয় সমান হয় বলিয়। তাহাদের : 
ধারণা । এইরূপে হিন্দুসমাজের ভিতরে একটি বিজ্ঞান- 

প্রস্তুত অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হইয়! পড়িয়াছে এবং এউরূপ 

বিধি ধর্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিক্কাছে।. 

ভূষিকর্ষণ সম্বন্ধে নিষেধের অন্য কারণ থাকিতে 

পারে। আমাদের মনে হয়, অন্ুবাচীর পূর্বেই জমি 
. চধিয়! উহাকে বপনের বা রোপণের উপযুক্ত করিয়। রাখাই 

সেই কারণ। ভা! ন। হইলে কালবিলম্ব হেতু ও অন্ুবাচী 
সময়ে বৃষ্টির আধিকা বশডঃ চাষের অসুবিধা ঘটিতে 

পারে। তাই কোন্ সময়ে হলকর্ষণের কার্ধা শেষ করিতে 

হইবে ৩াহারও ইগিত্ড দেওয়া হুইয়াছে' এবং উহাও 
ধঙ্দের অঙ্গীভূত হুইয়! দীড়াইয়াছে। চিল্দু বিধবার! 

এই তিন দিন পক দ্রব্য নাহার করেন না, পূর্বব হইতে 

চিড়া ও ফল সংগ্রহ করিয়া. রাখেন এবং এই তিন দিন 
ধরিয়া তাছারের বৈচিত্র্য তৃপ্তিবোধ, কয়েন ১.তাোছাদের 

আহার সম্বন্ধে একথেয়ে ভাবও এই প্রকারে বিনষ্ট হইয়। 

ত স সপানজ 

না, আধার ছিলনা পুর্ব ছিল না, পশ্চিম ছিল না» 
উদ্ধ ছিল না, অঙ্থ! ছিল না, দেশ হিল না, দিক ছিল 
না। এই মহাশুষ্ট্যে কে তুমি মহাপুরণণ আপন আপনে 
সমাীন ছিলে! এই মহ অশাধারে কে তুমি চির 
জ্যোতি আপন আলোকে উদ্ভতাপিত ছিলে? কে 
তুমি? কেতুমি বলনা কে তুমি, একবার বলনা 

কে তুমি? অনন্ত শঙ্ননে অনস্ত আসনে কে তুষি মহাদ্ 
অনাদানস্ত ! হঠাৎ আমন টলিল, অন কাঁপিল, 
তরঙ্গ ছুটিল, শষ উঠিল, “তপঃ তপঃ*। ছিল ন! কিছুই, 
আসিল একটী--মহ। অভিনয়ের উঠিল প্রথম দৃশা। 
টলিল সিদ্ধ, ফুটিল কমল? ছিল নিরাকার, জাগিপ 
তাহা হইতে সাকার । নিরাকারে একটী আক্ান্গ 
মহাখুন্যে একটা শব-শবে ছাইল বিশ্ব গগন। 
আজ, আমি স্ঙির যহম্ম সহমত বৎসর পরে, এই 

স্থানে দণ্ডায়মান হুইয়া৷ যে শব্ধ উচ্চারণ করিতেছি, 

এই শব- আমার এই কগ্ঠোচ্চারিত শব সেই 

আদি শব বা অনাদি শব হইতেই নামিয়া আলি- 
রাছে--সই আঅনাদযনন্ত প্রথম শবই আজ এই 

মত্ত্যজীবের কঠোচচারিত ক্ষুদ্র শবের প্রাণভূত। এ 
দেখ হ্ুুত্র মানবশিশু ! শব্রূপে পরমব্রদ্দের নাম তোমার 
কোমলকণ্জে কেমন স্থন্দর সমুক্চারিত হইতেছে। ধাহাকে 

এব খু"লিয়াছেন, প্রহলাদ ডাকিয়াছেন, পৃথু পুজিয়াছেন 
- অন্ন সাধিয়ছেন, লেই সাধনের ধন, পুনের দেব, 
ভজনের স্গবান-আরাধনের আরাধ্য --আজ তোমার 

আমার কণ্ঠে দিবারাত্রি অতি সরল ও সহ ভাবে 
উচ্চারিত হইতেছেন। লাবধান মানব! এই শবের 



ভারি, ৯ . শবাক্ষ 2 ডি ১৭৯ ও 
অপবাধহার দের ন/-জ অপমান করিও না। : যেধানে সবাবিগাছে। শষ তোমাকে দাদাকে " শয়নে শ্বপনে বিশ 

সেখানে যাহা তাঁহা বণিও না। এই শখ মরন্বতীর বাঁপ।র, | আটটার মহান লক্ষের দিকে নণক্ষিতে টানি লয় 

শিবের ভানপুরায়, নারদের ভ্রিহ্ক্বীতারে, যমুনাপুধিনে | যাইতেছে । শক এই স্ৃক্:ক হর্ণে তুনিখা। চে 

কফের বাখরীতে ধ্বনিত হইহ। এই শবে ঠিমালয় | করিভেছে। শব্বরূপে মখব ত্রন্ধ বিশবতরয।: গু সাড়। 

জাগে, তপোবন কাপে, আকাশ হাদে। এই শব বিচঙগের দিতেছেন মৃতকে বাগাইয়। ঘুমস্তকে জাগাইগা, 

কঠে, বনভূমির শযামপতায়, বনকুলের শ্রগন্ধ, বনলতা বধিরকে শুনাইয়। অবিরত, ঝলিতেছেন। “গহন 

স্রীবাভঙ্গে গ্রক'শ পায় । এই শব যখন শিশুর অধরে, | আমি আছি। এই “গামি আহি" বধ কে ন। শ্রনিতে 

তখন মাতৃগদয় টাগে, মাতৃন্সেছ উহলে, মাতৃহগ্ধ নির্বর- | পায়? কাহার নিষ্কন্ত হৃদরকুটারে এই নিহয নৃহন 

ধারায় ঝরে। এই শব যখন পতিতব্রত। সগীর ক, বী| না বাজে? এ জগতে কে এনন পাবান, এমন 

তখন মহ্গাযোগী মহাদেব নতেন, যুবরাজ রান্চন্্র বনে | গাআ:বাধরহিত, যে শিশশ্রঃার এই বজাস্তী। শিনাদ 

বনে পাগপের ন্যায় চু'টন, দাবিবীকোলে মৃত সভাবান না শুনিতে চার 1 তোমরা! গগনমাঝে বিশ্ববিম্পী বদ, 

বাচেন, কথের পির আশ্রমে রাঙা দুশ্ন্ত আত্মবিক্য় | গিনাদে কি সেই মহান্ প্রহট্ব পুরুষের গণ্তীর নিশান 

কনেন। এই শব যখন আচার্যেটর উপদেশে তখন | শুণিঠে পানা? ভোমবর। গ্রলকঙ্করী মহা! ঝঞাখকে কি 

সমগ্র মানবঙগগাঁঠতি নহশি:র শোনে, সাধুর হদয়পদ্স সেই দী"স্ত মহাশক্ির হপ্চারধ্বন মনুভধ কর ন] 2 

ছুটে, পাপীর চক্ষে জল পড়ে, আক্তিবন্ধন টুঙে, তোমর। মহাপিজুর [শ্বাস পর্বংতাপম ভীষণ তর+গগে 

রাজ! পিংহাপন ছাড়েন, রাবরাণী কৌপীন পরেন, | কি সেই 'বঞগপধিভাঁরণের মগান রব কার্ণোচর কর 
রা্পুব আম্মবশিদানের জন্য শিঞ অননত করেন। | না? তেমনি কি ভোমর! ভ্রবর খুপ্জনে, বিহগুকুঈনে, 

এই শবাই জনক যাজবন্ধ। ৰশিষ্ঠের কে, পাপীর | সখার ,বণে নেই মধুমর দেবত1এ প্রেন গর! শ[হবান- 

বন্ধু শ্রী্টের প্রাণদানে, কুরুক্ষেত্র সমরাঁগনে গীতা রব কি শুনিতে পাও ন|? যিন বলিণাছিধেন, "যাহার 
রূপে প্রশ্দুটত হয়) এই শব্দ কপিপাবস্তর প্রাণসর্বন্থ | কর্ণ আছে সে শুনুক* তিনি সত্য কথাই বণিয়াছিলেন। 
গৌতমের কর্ধবাণীতে দ্বারে দ্বারে নির্বাণ এবং ূ যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক--নহাবিশখবে আধার ঠেপির। 

গৌরাঙ্গের প্রেমবাদীতে ঘরে খবরে প্রেম বিগাইরা. | আলোক ঢ.ণিয়া অবিরত এক রব উঠি.তছে__“ম|মি 
হিল। | অছি-শামি আছি-মামি আি'! ওক্তযোগী এই রবের 

আজ বদি জগতে শব্দ না থাকিত, আছ যদি জাকারি প্রতাত্বরে বলেন তিমিমাছ তুম-গাছ তুদি'আহ' ! 
তগে অমৃভবীণ। না বাঞিত, আগ বদি শিশু "না" “না | কি রূণ গনি না, কিনা জানি না, কি ভাব বুঝি 

ৃ 
র 
ূ 

না বপিত, বন্ধু প্রাণ খুলিয়! বন্ধুকে মর্মব্যথা ন! শুনাই$, | নাএমন আশ্চর্য, এমন চমংকার। এমন অহুগপূ্ধ 

ঘদয়ের আনার বিরহী দেশ মাত|ইয়! বিচ্ছেদের গান না । আর কি আছে? সর্বে-বেন বং পরম্ আামনস্তি, তপাংপি 

গাছ $-ফদি সব মানব মূক হইত, তবে কল্পন। কর, | সর্কাাণ চ দদ্ধদন্তি, বদিস্ছস্তে। বর্ধনর্যাঞরি _পেই টু 
এই অহ্লনীর হন? বিশ্বহতির কতই ন| ভুর্দশ। হইত ? ] এই পন্বধপে, বাণীরূপে বিশ্ব /|পী ওঁকার ধ্বণিতে বিখকে 
শব ন| থাকিলে, মানবের কঠে ভ|ঘা ন। ফুটিণে আগ | ঢাকা রাখিয়াছ। তোম|কে নমস্কার! তোমাকে 

মানব মালবই হইতে পারিত না। ক্ষু্। তৃষ্ণ। আদিত | নমস্কার 

কিছ ক্ুধা অন ভৃষ্জার জগ চাছিতে পারিত ন।--রোগের 

যাতনায় ছটফট, করিত, কিন্তু হাদ্র' সহত্র চেষ্টাতেও 

রোগষাতন| [চকিৎপককে বুঝাইতে পারিত না, €র।গের | দোলাইয়।, পশ্ুপঙ্গী জাগাইয়।, নরনারীর হ্বায়ে আদিয়। 
উধধ মিলিত না। হাগয়ে প্রেমপদ্ন [1কাশিত হইত কিন্ত 1 শিশি 1! নরণারি। তোমাদের প্রাণে জ্ঞানে, গ্জাগর:ণ, 
প্রাণ খুলিয়া গ্রেমাম্পদকে শাহ! কোন মতই জানাইতে স্বপনে ব্রঙ্গনম মিশিয়া গেল। তোমাদের আুখে 

স্যর প্রথমেই শব --অশব হইতে শন্ঘ-শৃনা হইতে 

শব ঢুটস-_চুটিতে ছুটিতে জঙস্থল ভেদিয়।, তরুলত। 

পারিত ন'। জীবনটা বোবার ন্বপ্রের ন্যায় কংই যাতন।- ছুঃথে শোকে আনন্দে-চক্ষের জলে হাসির তরঙ্গে শদ- 

ময় হইত । সুতরাং ভাবির দেখ শব্দ বা হাষা আমাদের | এক্ধ মিশিয়। 'গগ। তোমাদের হিরা কোষে নিষ্কণ ব্র্থ 
কি স্বগাঁয় বন্ধু! কথা! তুমি কি অনুপম--তোমার বড়ী | শব্দের আকারে ভাষারূপে, সন্ধি সমাস অগক্কাররূপে, 

এদেশে নয় তুমি স্বর্গ রে ব্রদন্মকঠে ছিলে--মামাদিগকে | বৃহতী অনুষ্ঠপ ছন্দে, গণেট পদ্য, রগরাগিণীতে উজ্জণ, 

ফুটাইয়। তুলিবার জনা আমাদের ঘরে আলিয়া । | রূপে প্রকাশ পাইলেন । কেবল বেধে নহে, বেদান্ত নে, 

তোম।কে আম নষঈনাগী মিলিয়। বরণ করি। শব । পুরাণে নছে, কোরাণ-বাইকেলে নছে কিন্ত প্রতি কণ।য় 
ভোনাকে আমাকে রোগে শোকে পাশে তাপে বার্ঠাইয়া | চক্গের প্রত্যেক চাছনিতে, হাদয়ের, গ্রতে)ক 'ভাৰে_. 

১] 



মরবের ঠ্ষ্ঠোক তারে বদ্ধ ব্ধার করিতেছেন! কথন 
আদেশে, কখনও উপর্েগে, কপনও স্বেছে, কগনঙ প্রেসে 

শঞধবন্ধ ডৌমাকে কত কথাই শুনাইতেছেন। এ বিশ্বে 
যত ভান উঠছে, হত কগ! ফুটিগাছে, যত গল্প জাম, 
রাছে, যত তি ধঙ্দন। হইছে, মড পুস্তক পিগিত 

হইফ্জাছে সবই ব্শ্ীনূল, হইতে উৎসারিত! তাছার 

একটী মুখ নহে সংস্্র যুখ-_-আনস্তদেব আনন্তঘুখে জবি-। 

২১ ক/ওখ-সাখ 

কন্ধদা। গাণ্তীবটক্কারের ভীষণ শব্ধগাগ্রে (ধিনীৰ 

হইলে জান! ব্তিতাম কিন্ধপে? যে বিশ্বের একটু, 

ই উদ্ভুত কণিকা কমছে ন'-_-€ে বিশের একটা জু 

পরমাণুর্ত উড়ে ন-_পে. শিশ্ব গুপোবনে নরনাগীর.. 
কষ্ঠোন্চাগিত আনন্দ ও বিষ গাথা! কি হুগাহতে 
পারে? 

মানবের কণন্বর বিখেখর নিরস্তর আদর করিক। 

শ্রাস্ত অনন্ত গনী উচ্চারণ করিতের্ছেন। কি মধুর, কি ূ শুনিতেছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান লমতাল রাপির। 

প্রাণ প্র! 

মানে না- দেশ কা মানে না। শব জেয অমর। | 

শকের আশ্চর্য শক্তি। ইহা পর্ধত পাঁথ।র | আর্ধা জনার্ধা, 

€লই কগদেকচন্জের ষশোগ।ন করিতেছে । সন্ত) জসভা, ্ 

রক্ত খ্বেতবর্ণ, হপিগ্রবর্ণ ও কৃষ্ণ 

মানবসন্তানগণ কেহ ব্রগ্ধ। কেহ বিষুঃ, কেহ মহানেৰ, 

হিমালয়ের নিভ়ত কন্দরে ধ্াযানমগ্ন খষি নির্জনে কি-শব ূ কেন কষ; কেহ মীন্ত, কেহ চৈতন্য সায় এই মহ 

উচচারণ রিলে রুদ্ধ পর্বত ভেদদিয় দিগন্ত কাপাইরা | 

দেল কাল ঠেলিয়। সেই শব --প্তন্দুদ্পং গুঁমন্ুপ্রবিষ্টং 
গুঠাঠিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণ, শব আজ আমাদের 

আোমাদেক্স পুস্তকে লিখিত, গৃহে গুহে উচ্ছারিত ও 

সম্ভার সভার পঠিত হইতেছে! খধি নিজ অস্ি পাধাণ- 

. গর্ভ বিঃর্জীন প্লিয়া কোন্ অচিস্তা দেখে চলিয়। গেঞোন, 

কিন্ত তাহার উচ্চারিত শবা হিষাঙ্গর ছাঁড়িল না__ 
ভারতও ছাড়িল না-_গুকাইল না স্লান হইল ন1!--বরং 

দিনে দ্রিনে অজেয় বিক্রমশীলী হইয়া উঠিতেছে! 

পরব চল্মি। গেলেন--তাঠার সেই নিবেদনধ্ৰনি | 

“শ্মিন কতাগোহশ্মি বরং ন ধানে” তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে | 

চন্য! গ্রেল না। প্রহলদ বিদান লইলোেন-কিন্তু 

তাহার দেই প্রাণের কথ আমাদের নিকট হইতে 

আদিও বিদাপ লইকা না। মানব চলিয্লা গেল-__ 

ভন্ডিনয় ফুগাইয়। গেল-_ শ্রোতার! শ্বপ্বস্থ।নে গ্রস্থ।ন 

রুরিলেন_-আপলোকমাপা নিবিল--রঙ্গালয় ধুলিতে 

নিশাইল-_-কিন্ত অভিনেতাদিগের করব ঈশিয়া গে 

ল--ক্রেতাতদের' হৃদয় ছাড়িল না-শালে'হকর সঙ্গে 

নিবিয়া গেল না। তাহা মহাকাশে মিশিয়া আঙেয় ও 

গমর হইণ। ত।ই আমর। বাশ্ীকির শান্ত তগে।বনে 

ঢল্মহুঃখিনী সীতার করুণ ক্রন্দনধবন আঙ্জিও শুনিতত 

পাই-_তাই আমরা কুরুসভায় সতী লক্ষী দ্রৌপদীর 
আকুল রোদনরব শুনিয়া আগ্িও তরস্ক হুঃশাধ়নকে 

শান করিতে ছুটির! যাই। 

মানবমগ্ডলীর উচ্চ।রিত গন্ধ চির দিনের মত খত হই! 

রভছিযাছে। মানব মত ডাকিয়াছে-ষত, ক:দিয়াছে-_ 

যত লেদন1 জানাইয়াছে_যত প্রার্থনা করিয়াছে, যত 

আত্মপরিচন্ন দিয়াছে--সব ধর! আছে -সব রেঁচে আে, 
সবধজেগেআছ্ে। খখ! যর্ি কুরাইত তবে দানধজাতি 
বস্তি কি লইয়া? রামায়ন মহাভারত না থাঁফিলে 

ভামর শুনিতায় ফি? গীতার শব কুরুঞ্গেতের অভ্র 

৫ততছ 

পরস্তং” | 

শুনিতে ভাব বাসেন বলিয়া জারাধতকর উচ্চারিত 

। অমগ্র মন্ত্রমাণা অক্ষর অব্য় হইয়া সেটু অগদারাধ্যের 

শপাসপীস্প পাসপ্পেপপ শা 7 পাস প্পী  পপপ্প ওসপ  প প - পপ েপ 

এই বিশ্বগগলনে সমগ্র 

উপাসনামন্দিরে সংস্কৃত, তিক্র, গ্রীক, লাটিন. ইংরাজী, 

ফরাসী, উর্দ্ পারসী গরহৃতি কত ভাম়।র সেই অবাংমনস, 

গোছরের কি গান করিতেছেন, নারদের ত্রিতস্ত্রী ঝন্করে 

দায়ুদের নীগায় গঞ্গ।-যযুনার ন্যায় সঙ্গত হইতেছে। 
শিবের স্তবে যো.বর প্রাথন। মিশিয়া যাইতেছে--সব শব 

এক শবেরই প্রশ্তিধবনি--সনস্ত বিখমানবের প্রথণ হইন্তে 

একই শব গু একমেবা্বতী*--জগস্ত অক্ষরে গগনে গগনে 
লিখিত হইতেছে । বান্পীকি বেদব্যাম, ভন্ত্বৃতি কালি- 
দাস--দেশ কাল ন! মাণিয়! এক কইয়া! যাইত্েছেন। যে: 

সব প্রিয় যঝানবসন্তান বিধির বিধানে ইংপোক 

হইতে পরলোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, সেই সব 

চি উদ্দেশে সেই যব পিতা মাত) স্বামী সথ৷ 

ও পুত্র-কন্যাগণের প্রতি কতই না আকুল অ.্র।ন 
ধরনি, কতই না মন্খগাথা, কতই ন। প্রাগের কথা, 

ইহছপোক ছ&ুইচতে পরপোকের দিকে, জ্ঞাত হইতে 

অপারজ্ঞাতের . অভিযুখে, সাস্ত হইতে অনন্তের 

পথে নিরন্তর ছুটিংতছে। মহাকাণষিজ্ধর এপার 
হইতে ওপারে ওপার হছে এপারে কত শব, 

কত ধ্বনি কত রব নিরস্তর শ্রত হইভেছে। যাগার 

কর্ণ আছে ৫ মা শুক সহআ সংবৎসরের যবনিকা। 

ভেদ্ব করির। ব্রন্ধর্ষি প্রদেশের মছু। খয়ির কহারঞ্োচ্চ।রিত 

বেবসঙ্গীঠ আমাদের কর্ণ কর্ণে ঝক্ষার করিয়া বণিঃ 
“বেদ।চুমেতং পুরুণং মহান্বং আগ্রিতাবর্থং তমসং 

বিনি এই বিশখ-শবের প্রবর্তক, তিনি 

মহা(নিংধাদনতলে নিরস্তর তুরিয়া বেড়াহতেছে। 



কার্বিকি, ১৮৪৮ ডাক্তার এ উওয়া “ম্বাইলস্, কাউয়েল ১৬৭, 

ডাক্ত/র এড ওয়াড” ব।ইলম্ 
_ কাউয়েল। 

 (্রীপঞ্চানন রায়) 

কলিকাত। রাঞ্জকীয় সংস্কৃত কলেজের সারস্বত 

সন্নিঃ নের এক অধিবেশনে স্বীয় গুরুদাস বন্দোযা- 
পাধ্যায় মছাশয় সংস্কত কলেজের সহিত তাহার কি 

লম্ঘন্ধ তাহ! বুঝাইতে গিয়া! বাঁলয়াছিলেন বে, তাহারা 
প্রেপিডেদ্দা কলেজে সংগতি কলেজের তদানীন্তন 

অধ)ক্ষ কাউয়েল সাহেবের ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। 

গুরুদাস বানুর ন্যায় কলিকাত1! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম যুগের বু কৃশুবিদ্য ছাত্রই উক্ত মনীষীর 

নিকট শিক্ষা! লাভ করিয়। ধন্য হইয়াছিলেন। 

ই, বি, কাউয়েল সেকালে লংস্কৃতত্ক মাত্রেরই 

নিকট ঘরোয়া নাম ছিল । কলিকাত! 

বিস্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম-এ উপধিধারী নীলা- 

দ্রর বাবু, খ্যানতনাম! আচার্য্য শিবনাথ শাস্ী, 

পপ 

শপ স্পা সপ এ পিপি 

স্্প্রসিদ্ধ সমালোচক চন্দ্রনাথ বন প্রস্ভৃতি বাঙালীর 

মুখোজ্বলকারী বু মহানুভৰ পুরুষই তাহাদের 

জীবন গঠনের জন্য উক্ধ মনীষীর নিকট অনেক পরি- 

মাণে খনী (ছলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষগণের 

চিল্পাবলী মধ্যে মহান্থভব বিদ্যাসাগরের চিত্রের 

পরই কাউয়েল মছোদ্রয়ের চিত্র বর্তমান। 

ইংরাজ হইলেও প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে ভারতীয় 
খষিশ্রেণীর, ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। বিজা 

ভীয়- পরিচ্ছদদের ভিতর দিয়াও ভারতীয় জপ- 

সুলভ একটা উচ্চ ভাব বিচ্ছরিত হইয়া পড়ি- 

জাতিতে | 

সাফোক ? বিভাগের অন্তর্গত ইপস্টক্ গ্রামের 
সেপটক্রেমেন্ট গ্রীটের গৃহে কাউয়েল সাহেবের জন 
হয়। সুদৃশ্য পল্লীটির এ অংশে তৎঙ্গালে বহু 
বাবপায়ী পরিবার বাস করিতেন । কাউয়েলের-' 
পিতামহ আব্রাহাম কেরেসি কাউয়েল ইপস্উইকের 
পুরাতন পাঠশালার একটী ছাত্র | তিনি ধার্টিক, 
কর্মঠ ও পরোপকারী ছিলেন এবং অধ্যবসায় পে 
উক্ত পল্লীতে একটা বন্ধনশীল ব/বপায়ের পন্জন 
করেন। ততীন্থার বৃহ পরিবারে অনেক পুত্রকন্য! 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৮৭০ খৃষ্টাব্ষে তাহার 
জোষ্ঠপুত্র চালু জন্ম গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে 
তিনি তাহার পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। ১৮২৪ থুষ্টান্ে ইপস্উইক পলীর | 
অপর একটা উন্নতিশীল ব্যবসায়ী পরিবারের কর্তা 

“হল হাউস্” নামক তবনবালী ন্যাথনিয়েল বাইল স্ 

বাইল সের জ্যেষ্তা কন্য। ম্যারিয়াণার সহিত তাহার 
বিবাহ হয়। এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল উ*হ।- 

দেরই জোস্ঠপুক্র 
১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তম বর্ষ বয়ংক্রমকালে ইপস্, 

উইকের প্রাচীন গ্রাষার গ্কুলে কাউয়েল সাহেবের 

| বিদ্যারস্ত হয়। এ পুরাতন পাঠশালাটী এক সময়ে 
। ব্লাণী এলিজাবেথের পাঠশালা বলিয়া কথিত্ত হইত 
৷ এবং রাজ। চতুর্থ এডওয়ার্ডের সময়েও যে উহার 

| 
ৰ 

ৃ 
ূ 
র 

ূ । যায়। 
ভস্তিত্ব ছিল সে বিষয়েও অনেক প্রমাণ পাওয়। 

এখানে কাউয়েল ইটন ল্য।টান গ্রামার 

| নামক পুস্তককে অবলম্বন করিয়৷ তাঁহার প্রথম 
| শিক্ষা আরন্ত করেন। প্রধানশিক্ষক রেভাঃ জে, 

সি, ইবডেন উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন, তাহার 
ডেছে। শোন! যাষ, ভট্ট মোক্ষমুলার কল্পনানেত্রে | বিদ্যাবন্তাও কম ছিল না। তিনিই বালাবয়সে 

ভারতজননীর যুনিগণঅধুধিত যে মহতী মুর্তিটার 

অনুধ্যান করতেন, পাছে তাহার সে স্ব-প্নর মোহ 

ভাঙ্গিয় যায়, তাই তিনি কখন? ভারতে পদার্পণ 

করেন নাই । মহামতি কাউয়েল উল্ত মহাক্সারই 

প্রেরণানু প্রাথিত মানসপুত্র-বাস্তবলোকে ভার- 

তীয় গৌরবময় বৈদিক যুগের. পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী 
মকাপুরূষ। €ষ সমস্ত মহাপুরুষ বৃটিশ সাআ্রাঙ্জের 

ভিত্তিস্তস্তকে হুদৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন কাউ: 

য়েল সাহেব তাহাদ্দেরই একজন ছিলেন । 

ূ 

কাউয়েলের মনে কল্ম প্রবণতা ও উদ্যমপ্রিয়ত। 

জন্মাইয়। দেন। ইবডেনের ছাত্র বলিয়া কাউয়েল 

ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ গৌরবান্ুভব. করিতেন। 

প্রথম হইতেই কাউয়েল পরিশ্রণী ছাত্র বলিয়া গণা 

হন এবং স্থুশিক্গ! লাভ করিবার কৌশলটা অবগত 
হইতে পারেন। উজ্জ্বল স্মৃতিশক্তি ও বিদ্যানুরত্ত্ি- 

বশ খান চলল সময়েই একটা ছাত্রবুত্কি লাভে 

অমর্থ হন। পাঠস্পৃহা ৰলবতী হইলেও তিনি তৎ" 
কালীন বাল্যক্রীড়াগুলিকে অনাদ্র করেন নাই । 

২৮২৬ আীংটান্দের ২৩শে জানুয়ারী ইংলগ্ডের | অল্প বয়ম হইতেই স্বাহার অসীম  বিদ্/নুরাগ 
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প্রকাশ পাইতে আরন্ত করিয়াছিল, এইজনা এই; ব্রসৰ! দির সঙ্গে সঙ্গে স্প অধায়ন-. 

বিদ্যালয়ে নয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত | স্পৃহা উন্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে লাগিল? যে 

করিলেও তাহার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হয় নাই । ক বয়সে মঃঙ্ষ খেল্লাধূলাকেই প্রধান কান্য বলিয়। 

তবিষাতে তকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত ূ মনে করে, সেই অল্প নয়সেই তিনি আপনার 

করিয়া তিনি আপনার আকাঙক্ষ। তনেকটা নিবৃন্ত | জনের খাদ্য যোগ।উবার জনা জলপানের পয়সা- 

করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়! মনে হয়। ৰ গুলি যত্পুর্ধক সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং অব. 

বালাকালে যে কয়েকজনের প্রতাব কাউয়েলের ৰ সরমত নান! নৃতন পুস্তক কিনিয়া পাঠস্পৃহ। চরি- 

চরিব্রেগঠনের সহায়তা করিয়[ছিল এবং তাহার চিত্তে : তার্থ করিতেন। এইরূপে বালাবয়সেই তিনি 

সাহিতা প্রবণভা। ও উচ্চ আাশা! আনিয়া দিয়াছিল : দা 097১05 ? 2০৩থ চুর 
তশ্মধ্যে তাহার মাতাপিতাই প্রধান। কাউয়েলের ' নামক স্থবৃহ পুস্তকটী ক্রয় করিয়া ফেলেন। উত্ত 

পিতা একজন চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন । : পুস্তকটা এক্ষণে কেম্তিজ বিশ্ববদ্যা: য় গ্রন্থাগরের 

ভিনি জাধুনিক ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র পড়িতে ভাল : পুস্ত ক্রেণীমধ্যে বর্ধমান রহিয়াছে। এই সময় 

বাসিতেন এবং সামাঞ্জিকতা ও সাধারণ সন্ভ| সমি-  পুস্তকবিক্রেতার দেকানের আলমারিতে সঙ্জীভূত 

তিতে বন্ততা প্রদান বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। : 175) নামক সুখ্বহত পুস্তকের কোন সংস্করণের 

কাউয়েল নিজ জীবন গঠনের জন্য তাহার মাহার ! খণ্ডগুলি তাহার ক্ষুধার্ত দৃগ্ি আকর্ষণ করিত। 
নিকট বহু পরিমাণে খনী। সাতা ও পুত্রের মধ্যে ; কাউয়েলের এক ভ্রাতা কেবল স্কুলপাঠয পুস্তকই 
একটা বথার্থ প্রেম বিদ্যমান ছিল। তিনি ভীঁহার : ক্রয় করিতেন, ক্ষিনি উক্ত বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া 

মাতার নিকট হইতে পঠিত বিষয়ের সার সঙ্ধলন | তাহাকে 0155516 কিনিবার উপদেশ দিতেন। 

আভ্যাসটী আয়ত্ত করেন। বাল্যকাল হইতেই ইপস্টইক্ গ্রামে একটা সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল। 

তাহার মাতা অধ্যয়ন বিষয়ে ফর্তুদীল ছিলেন, ব্ছ অমুল্য পুরাস্তন পুণ্ত কাবলীতে উক্ত গ্রন্থাগারটা 
বিশেষতঃ কবিতাপুস্তক তীহার নিকট একটা । পুণ থাকিত। ফাউয়েল' আপনার বিশ্রামসময়ের 

আকর্ষণের বস্ত্র ছিল। কাউয়েলের মাতৃম্বসা৷ এল। | অধিকাংশই উহ্বাতে যাপন করিতেন। এখানে 

তাহাকে আপ্থারোহুণ-বিদ্যায় ”টু করিয়। তুলিয়া- তিনি সার উইলিয়াম জোন্দের গ্রন্থাবলী দেখিতে 

ছিলেন__ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে তিনি ইহার প্রয়ো- | পাঁন। এ গ্রন্থাবলী ম্যশ্হিত আরবী ও পারদী 
জনীয়ত! গুণে প্রাণে অন্তভব করিয়াছিলেন । এলা | কবিত।বিষয়ক ল্যাটীন প্ুস্তকটাই প্রথমে তাহার 

ফরাসী সাহিত্যে তাম্ুরাগিণী ছিলেন, তিনি কাঁউ- । মনে 'ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য দেশের প্রতি একট। বার্থ 
হেলফে ভীহার সহিত ফরাসী ইতিহাস ও কবিতা- আকর্ষণ আনিয়া দেয়, বিশেষতঃ 00100000য8 

গ্রন্থ সমূহ পড়িতে উৎসাহিত করিছ্ছেন। মাতুল । নামক পুস্তকটী ও “শকুম্তলা'নামক পারসী কবিতার 

বার্ণড বাইলচ্ও কাউয়েলের জীবনে অনেকটা ! একটী অনুবাদ তাহাকে বিশেধভাবে আকৃষ্ট 

প্রভাব নিস্তার করেন। তিনি নীতিশাস্ত্রমু রাগী করিয়াছিল। ১৮৪১ খৃদ্টাব্দের গ্রীত্মকালে তিনি 

ছিলেন এবং এতদ্বিষয়ে অনেক পুস্তকাদি প্রণয়ন ; এ পুস্তক দুইটা নিজগৃছে লইয়! গিয়। পড়িতে, 
করেন। ভবিষ্যতে তিনি বিচারকের শাসনও | আরম্ত করেন। উত্ত পুস্তক ছুষটা যর়পহকারে 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । তাহার সমস্ত দিবাঁভাগ | পাঠ করিবার পর তিনি সাহিঠ্াসভার সম্প.দক 

কাধ্যালযে অতিবাহিত হইত, এই জন্য তিনি | মিঃ লেভেটের সাহাযে সার উইলিয়ম জোল্লের 

অরুণাদয়ের বহু পূর্ণে উঠিয়। বিদ্যাভান করিতেন। ] গ্রস্থাবলী মধ্যশ্হিভ পারসী ব্যাকরণটা খু'জিয়। বাহির 

তাহার এই মভ্যাসটী কাউয়েলের জীবনে বিশেষ | করিতে সমর্থ হন। অল্প সময়ের মধ্যেই অক্ষরগুলি 

ফলপ্রদ হইবাছিল। কাউয়েল তাহাকেই অনেক আয় করিয়া তিনি অভিধানের সাহাধ্যে উত্ত, 

পপ পপ 

.. সময় তাহার প্রাথমিক অধ্যয়ন বিষয়ে অগ্রগামী ব্যাকরণে প্রযুক্ত সুপ্নর হুন্দর উদাহরগগুলি পড়িতে 

সহায়ক ও উৎসাহদাতা বলিয়া বর্ণনা' করিতেন। আর্ত করেন ॥ ১৮৪১ ১ বটাদ্বের, অক্টোবর মগের 



কারক, ১৮৪৮ ভান্তার এ ডওয়া্ড _বাইলস্, কাউয়েল ১৮৩ 

এডিনবর! রিভিউ নামক পতরকায় লর্ড মেকলের 

 গয়ারেণ হেগ্রিংস বিষয়ক প্রসিদ্ধ রচনা! প্রকাশিত 
হয় । কাউয়েল যত্বসহকারে উহ! পাঠ করেন । কিন্ক 

এই স্রত্রে ইাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এ সংখ্যায় 

মুজ্রিত নবপ্রকাশিত পুন্তকাবলীর বিজ্ঞাপন মধ্যে 

তিনি হোরেস্ হেমেন উইলসন্ প্রণীত সংস্ক্ত 

ব্যাকরণের গুথম সংস্করণের নাম দেখিতে পান। 

বড়দিনের পার্ববণীর পয়সাগুলি জমাইয়! চিরকাল 

মধ্যে তিনি উহার একখণ্ড ক্রয় করেন । প্রথমতঃ 

সংক্কাতভাষা অত্যন্ত কঠিন বোধ হওয়ায় তিনি 

ভবিষ্যতের আশায় উহ! রাখিয়া দেন এবং পারলী 

শাহনাম। ও হাফিজ পড়িতে থাকেন । তৎকালীন 

ইপসউইকবাসী (বোম্বাইয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল 

হকলে তাহাকে এই বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য 

করিতেন। তাহার! উভয়ে জুলেখা ও ইউসাফ পাঠ 

করেন । 

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৮&ই মে কাউয়েলের পিতৃ- 
বিয়োগ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া পিতার ব্যবসায়ে 
গ্রবেশ তাহার পক্ষে অবশ্যস্তাবী হইয়া উঠে। 

বিবেকানুরুদ্ধ হইয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন 

এবং একজন বিশ্বস্ত কেরাণীর সাহায্যে অল্লপকালেই 

সমস্ত-.বিষয় বুঝিয়া লইতে সমর্থ হন। তাহার 
জাতা। উপযুক্ত না হুওয়! পর্যন্ত সাত বশুসর ধরিয়া 

তিনি স্থচারুরূপে ব্যবসায়. কার্ধটী নির্বাহ করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্যবপায়ক্ষেত্রে কণ্মবন্ুপ দিন- 

গুলি ধাপন করিবার সময়েও তিনি গ্রীক্, ল্যাটীন, 

ফেখ, ইটালীয়ান্ ও পারসী সাহিত্যের চর্চ। করি- 

তেন। ইংরাজী উপন্যাস ও কবিতাপুস্তকসমূহ ও 

বাদ যাইত না। ব্যবসায় উপলক্ষে তাহাকে প্রায়ই 

লগুন নগরীতে যাইতে হইত, সেখানে ভাহার সহিত 

অধ্যাপক উইলসনের পরিচয় হয়| মহাত্মা উইল- 

পন্ অক্সফে।্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংস্কতাধ্যাপক এবং 
ইঞ্ডিয়হাউস্গ্রন্থ।গারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি 

ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণেত। ও প্রথম 

সংস্কত ইংরাজী ফোধকার ছিলেন ঞ%। ইংলগ্ডে 

তখন তাহার ন্যায় সংক্কুতাতিজ্ঞ পণ্ডিত কেহই 

& আবশ্য বন্ধদেশযাসী পঙিতগণের সাহাথো € পণ্ডিত পিরীশ- 

চজ্জ বিঘারত্বকৃত শখ্খসার অভিধাদের ১ম সংক্করণের (বিজাপন দেখুন) 

ভিপি উদ্ত অভ্িধানটা গ্লাণয়দ করেন | 

ৰ 

সপ 

সারতবংষ অ'গমন করেন। 

ছিলেন, না %। ভাউয়েল ইহার নিকট যাতায়াত 

করিতেন, কিন্তু নিয়মিত ভাবে শিক্ষাগ্রহণ করিতে 

না পারায় মেজর হুকলের সন্িত পারসী ভাষাটিই 
উত্তমরূপে পড়িতে থাকেন। এরূপ আগ্রহ ও. 
ধত্বের সহিত কাউয়েল অধায়ন করিতেন যে অতি 
স্থকিন পুস্তকণও তাহার নিকট পরম আনন্দদায়ক 
বলিয়। মনে হইত। এই সময়কার তাহার কোন 

বন্ধুর প্রতি লিখিত একটা পত্রে জানা যায় যে, 
গ্রীক এঁতিহাসিক থুসডাইডের ্থকঠিন পুস্তক- 

গুলিও তাহার নিকট উপন্যাসের নায় মধুর 

| লাগিত। ১৮৫১ খষ্টাবের পুর্ব পধ্যন্ত তাহার 

২স্কৃত শিক্ষা তাদৃশ অগ্রসর হয় নাই। যাহা হউক 
তাহার বিপুল অধ্যবসায় ও পরি শ্রম উহাকে প্রায়ই 

ই্ডিযা হাউসে উইল্পনের নিকট লইয়া যাইত। 

ইহাতে তিনি উপকৃত হইতেন বলিয়াই মনে হয়। 

১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্সে কাউযেল প্রথম তাহার মাতৃ- 

স্বস] ও মাতুলের সহিত ইংলগ্ডের বাহিরে ভ্রমণ 
করিতে যান। ইহ! তাহাদের সকলের পক্ষেই 
পরম তৃপ্ডিকর হুইয়াছিল। এই বগুসরই একসময় 

তিনি তাহার ছুইটী বন্ধুর সহিত নিকটবর্তী স্থদৃশ্য 
ব্রামফোর্ড গ্রথমে বেড়াইতে যান। সেখানে গিপিং 
নদীর উপরিস্থ একটী সেতুর উপর তিনি ক্রাহার 
ভবিষ্যৎ পত্বীকে দেখিতে পান। ১৮৪৫ থুষ্টাব্ে 

১ সা ররর ওর ৩০. এরর অস্ 

[22850 ]1110112, 00121210)র অন্চিকিৎনলকরপে হইনি 

[00107 £ঠ7081057514র শাসন সময়ে 
সুপ্রুদিদ্ধ ডেভিড হেয়ার ও নুপাওুত ভজয়গোপাল তর্ক'লম্কারের 
সহকারি ঠা ইনি কলিকাত। সংস্কৃত কলেঞ্জের গোড়াপত্তন কণেন 
€ পু্ণচন্দ্র উগ্টনাগগকৃত চ।ণক্য-ঙ্লেকের বিজ্ঞাপণ প্র্বা) ; লর্ড উই- 
পিগ্নাম বেন্টিক যখন এদেশে শিক্ষাএ্রচারে ব্রতী হন, তখন ইনিই 
সংস্কতভ ব।র শখপক্ষে মত দেন। সংস্কৃত কলেজের অভুাজ্জ্লরত্র হগ্রসিদ্ধ 

পণ্ডত ৬গ্রেমচাদদ তর্কবাগীশ মহাশয় ইছারই যত ১১৮২৬ খন্ডে 

প1ঠাখ।বপে সংস্কত কলেজে গ্রবেশ করিতে সমর্থ হন এবং হন 
১৮৬১ খষ্টান্দে উক্ত পঞিতমহ।শয়কে অলঙ্কারাধাপকের পদে প্রতি- 
ভিত কণেন। তখন “তর্কবাপীশ মহাশয় রাঢদেশবালী, সথতরাং 
গঙ্গাভীরবাসী মদ্র।ক্ষণগণ ইহার নিকট পাঠ স্বীকার করিবেন না" 
বলয়! কেহ কেহ আপাতত করায় ইনি বলিয়াছ্িলেন যে, “গামি 
প্রেমচন্ত্রকে কনাদন করিতেছি না, ভাহার গুণের পু্ক্ষার করি- 

ছি; ঈধা কুল কয়েকজন অধায়ন ন। করিলে (বদালয়ের কোনও 

ক্ষতি হইবে না।” (র'সাক্ষয় চট্রোপাধয় লিখিত তর্কবা সীশজীবন 
২৮পৃ্ঠ।) ১৮৩২ খষ্ট'ব্ে (কিছুকাল ইন সংস্কত কলেজের সম্পাদকও - 

হইক়ছিশেন। কোনও এক সময়ে সংস্কত কলেজ উঠিয়া যাইবার 
উপক্রম হইলে ইনি বিলাতে চেষ্টা করিয়! উহাকে রক্ষা! করিতে সমর্থ 
হন। সেই সমর তর্বাবাগীশ মহাশর প্রভৃতির সহিত ইহার প্লোকে 
পঙ্জধ্যবহার হৃষইয্।ছিল। কর্লিকাত। ভিস্টেরিক্স। শ্থতিভবনের হে 

কক্ষে দ্বা্কানাথ ঠাকুর প্রস্তর চিআ বর্তমান তাহার পশ্ডাজেন 
কক্ষে ই'ছার একটা ক্ষু্ব চিত্র আে। 



তীছার বিবাহের পাকাপাকি বন্দে বস্তু হইয়া হ যায় । 

এই সময়ে তিনি সংস্ক ত শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী 

হন এবং ভবিষ্যশ্পত্ী এলিজাবেখকেও তীহ্থার 

সঙ্গিন্টন্ধপে গ্রহণ করেন। এলিফ্কাবেথ গ্রীক ও 
ল্যাটীন ভাষা এবং অস্কশাস্ত্রে বিশে পারদর্শিনী 

ছিলেন। ১৮৪৭ খুষ্টাব্দের ২৩শে আক্টাবর লগ্ুন 

ব্রেডদ্রীটের মিলভেড, গিঞ্জজায় বিন! আতর 
তাহাদের বিবাহক।ধ্য সমাধা হয়। 

এই বগুলরই শীতকালে তিমি তাহার পত্ভীর 

পিস্ত্রালয় ব্রামফোর্ড গ্রামকেই তাহাদের বাসস্থান- 

রূপে মনোনীত করেন। ১৮৫১ খুষ্টাব্র পর্য্যন্ত 
তাহারা এঁ বাড়ীতেই বাস করিয়াছিলেন । ব্র্যাম- 

ফোর্ড ভবনে তিনি সংস্ক'ত রামায়ণ ও মন্থাভারত 

পড়তে আরম্ভ করেন। এই সময় তাহার পত্বা 

উাছাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষ গ্রহণ করিতে অনু 

রোধ করায় তিনি শীস্রই অক্পফোর্ড যাইতে মনস্থ 
করেন। | 

তীহার পত্বী চতুরা এবং বাল্যকাল হইতেই 

পরিণত-বুদ্ধিশালিনী রমণী ছিলেন। স্ত্রীজাতির 
বিশিষ্টত। ও বাস্তিত্ব তাহাতে পূর্ণমাক্জায় বিদ্যমান, 
ছিল । এই সর্ববগুণসম্পন্ন। পতীর সহায়তা লাভ 

করিয়াই কাউয়েল জীবনে বহু বিষয়ে কৃতকার্য 

হইছে সমর্থ হইয়।ছিল্নে। এবংবিধ পত্তবীদ্বারা 

জনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি ৯৮৫০ খষ্টাকের ১৩ই 
নতেম্বর অক্সফোর্ডে গমন করেন এবং পয়দিনই 

সেখানকার বিদ্যাপীঠে প্রবেশানুমতি লাভ করেন। 
সন্বর আপনার দৈনিক কার্্যতালিক! গ্রস্ত করিয়া 

তিনি প্রাণপণ পরিশ্রমে অধ্যয়ন করিতে জআরম্ত 

করিলেও প্রীচ্যদেশীয় ভাষাসমূহ কখনও তাহার : 

নিকট জনাদর প্রাপ্ত হয় নাই। প্রায়ই তিনি | 
ভধ্য।পক উইল্সনের বস্তায় রে।গদান করিতেন। ৰ 

মহাতা! উইল্্সন এক দিন তীহাকে ফ্রেড্রিক ম্যাক্স 

মুলরের * বন্ত তা! গুনিতে লইয়া বান। নিয়মিত | 
পপ পট পাস আপার কউ 

০ মাক্সমূলার ভারত তট সোক্ষমূলর নামে খাত । গিখা।ত 
আচার্যাগণের মধো মোক্ষযুলরের নাম সবিশেষ উল্লেখবোগা | জগতের 
প্রাচীনতম গ্রন্থ চতুবেধদের গ্রতীচো বিশেষ প্রচারের তিনিই প্রথান 
উদ্গোগী ছিলেন। জাণ্মানদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও ইংলগুকেই তিনি 
প্রধান কর্ণৃভূমি বলির! গ্রহণ করেন এবং আমরণ সইখাতনই অবস্থান 
করিয়া নিজের জগস্বিখাত পাঙিতা প্রচার করিচূত থাকব । তাহার 
ক্ষণে চিত আকৃতি এবং ন ্ কতানুরাগ ৭ তাক্টতবাসিগণকে এুয়প মুগ্ধ 
করিয়াছিল খে, নুপ্রসিদ্ধ লার রাধাকান্তদেবের পুত্রগণ ডাহাদের 

২১ কল, ওর ভাগ, 

ভাবে উইল্পনের বন্ত তায় ফোগদ।ন করা ব্যতীত. 
সপ্তাছে একদিন করিয়। তিনি তাহার নিকট বিশেষ 
ভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। তশুকালে 
ইংলগে যে পরিমাণ সংস্কত শিক্ষা লাভ করিতে 
পারা বাইত যতদিন না তিনি সেই পরিমাণ শিক্ষ! 
পুর্ণমাত্রায় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ততদিন 
তিনি উল্লিখিত ভাবে নিয়মিত কার্ধয করিতে 
থাকেন। ভবিষ্যতে ভারতীয় পি তগণের সাহায্যে 
তাহার উক্তবিধয়ক জ্বানলাভের পূর্ণতা ঘটিয়াছিল 
এবং প্রাচ্যা দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্জানলা'্ক করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

গু াজাজান রে 

নাংখ্যে ঈশ্বরবাদ । 
( অধ্যাপক »মভয়কুম।র মজুষদার এম-এ লিখিত ইংরাজী 

নিবন্ধের অধ্যাপক শ্ীষতীন্ত্রকুমার ম্ছুমদার এমএ, 

পিএইচ, ডি কৃত অনুবাদ ) 

:(পুর্বানুৰৃত্তি ) 
সেশ্বর সাংখ্য সম্বন্জে শাস্সীয় প্রমাণ 
পতঞ্জজির কোগস্থ্ এইবার দেখা যাউক। যোগ 

হজে, সকলেই সাংখ্দর্শনের একটী অতি প্রয়োগনীয় 
পরিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার কয়েন এখং ইহাকে একটী 

সাংখযদর্শনই বল! হইয়া থাকে । (মহাভারতে গান্ধি" 
পর্ষের ৩৯৫, ৩*৭ কধ্যায়ে বশিষ্ভ খবি এবং ৩১ 

অধ্যায়ে বাঞ্তবন্ধা খরি যাহ। বলিয়াছেন তাহ! জ্উবা)। 
সুতরাং একথা বল! অনাবশ্যক যে সাংখ্যার্শন ঠিক 
তবে বুঝিতে গেলে যোগদর্শনের সম্পূর্ণ জান বিশেষ 

| আবশ্যক । যোগনুতের ব্যাসভাব)টী কেবল যে ধোগনুত 
বুবিবার ভূল্য অতান্ধ আবশ্যকীয় তাহা! নহে, সথগ্র | 

| সাংখ্যদর্শন বুঝিতে গেলেও ইহা আবশ্যক; অবৰং 
কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে যোগসত্রের ইহাই 
সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। সাধারণতঃ পাত দর্শন 

( সেশ্বর লাংখ্য ও কপিলসাংখ্যকে নিরীশ্বর সাংখা 
ভি 584 নিঠিরত রিড - 

শিতার শ্রান্ধের বিঘার়ম্বরূপ বহুমুগা শাগ ও রৌপ্যকলন ভাহাকে 
প্রেরণ করের! [175 98015 1309153 ০৫ 01৩ 1885% 
নাক পঞ্চাশ খণ্ডে সম্পুণ বৃহৎ এন্থরাজি তিনি সম্পাদন করেন ): 
অচিগকাল মধ্যে কাউয়েলের সহিত তাহা॥ চিরস্থয়ী প্রগাচ সৌহদা 
জঙ্গিরা! যায়। ১৯০ খৃষ্টান্বে মোক্ষমুলরের মৃতা হর়। গার্টন 
কলেজে “কাউচরলগিফ্ট” নামক কাউযনেল প্রদত্ত পুম্তকাধলী মধ . 
যোক্ষমুলর প্রণীত জাতকমালা রার্মধ পুস্তকটী তৃষ্ট হয়, উহাতে 
*, 73 00591] 0০020 06. ৮৬17 910 07555 মং. 

81095 7801197 25 12)0$ 98” কথ! করেনা লিখিত আতছু। -. 
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বল। হইয়। থাকে। কিন্ত কেন এরাপ পার্থ কর! 

, হইল তাহার. কারণ বুঝ। কঠিন, কারণ পূর্বেই দেখা” 

ইয়াছি থে কপিলপাংখ্য নিরীশ্বর নহে, এবং মহা” 

ভারত হইঙেও ₹হ। পাওয়। বায় যে সাংখ। ও যোগ- 

দর্শনে কোনও পার্থকা নাই-_ইছার। একই উপ দেশ 

ঘ্'ন করিতেছে । সম্ভবতঃ কারণ এই বে, একপ পার্থক্য 

বোধ হয় সাংখ্যপ্রবচণস্ুত্রের কতকগুল হুত্ের 

াস্ত ব্যাখা। হইতেই উৎপর হইয়াছে (আমর! পূর্বে 

ইহার আলে।চন! করিয়াছি )/) 'অথব! কপিলসাংখে 

ঈশ্বরকে জীবের মুক্তির জম্য আাংশ্যক বলিয়া ধরা হয় 

নাই, কাম্ণ এখানে কীবের মোক্লাধনহ প্রধান 

উদ্দেশ্য ; কিন্ত যোগ-দর্শনে জীবের সুক্ির জন্য ঈথরকে 

মাই স্বীকার কর! হুইয়াছে। সুতরাং ণনিরীখর সাংখ্ 

অর্থে এই বুষধা উচিত যে, ইছ। জীবের মুক্তির জলা 

ঈশ্বরের আবপ্যকত| শ্বীকার করে না, এবং “সেখর 

সাঁখ্য” অর্থে বাং! এরূপ আবশ্যকত। স্বীগার করে। 

পাতঞজগ দর্শনের বহু স্থানেই এরূশ আবশ্যকতার উপর 

(জোর দেওয়। হইয়াছে, আমর! এখানে সেগুলি সালোচন। 

করিব। 

(১) ঈশ্বর গ্রমিধানাৎ বা”, অর্থাৎ “ভক্কিবি শব 

সবার উশ্ব.রর উপাসনাদ্ধ সমাধি ও তৎফগলাভ আসম্গতষ 

হত ) (২) অথ প্রধান-পুরুষবাতিরিক্তঃ কোহঃমীরে। 

নামোঁত? অর্থাহ “প্রধান ও পুরুষ ব্যতিরিজ ঈশ্বর 

ক 1” (৩) “ক্লেশকর্দমবিপাকশনৈরপরামুষ্টঃ পুক্ুষ- 

বিশেষ ঈশ্ব 61", অর্থাৎ, “কেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় 

হইতে [নিত্যযুস্ত পুক্রুধ্(বশেধ:ক ঈশ্বর বলে”, এখনে 

ধপুক্লষবিশেষ' এই কথাটা লক্ষ্য করিতে হইবে। ব্যাল- 

গ্েব ইছার এইরূপ ব্যাথা। করিতেছেন--“কৈবল্যং 

প্রার্ধান্তধি সম্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ, তেছি আশ 

ব্্ধন।নি ছিত্ব। কৈদ্ল্যং প্রাণ্তাঃ। উশ্বরস্য চ তৎসন্বন্ধে। 

নভূঙ্চে। ন তাবী॥ হথ। মুক্তল্য পূর্ব বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞা- 

তে, নৈবমীশ্বরস্য । যথা ব! প্রককতিলীনল্য উত্তর! 

বন্ধকোটিঃ -সল়্াব্যতে, 'নৈক্ষীশ্বরস্য ১) সতু সদৈ মুকঃ 

সটদবেশর ইতি*। স্বর্থৎ ( ঈশ্বরকে পুক্রববিশেষ বকা- 

বাক্স গাৎপধ্য এই থে) কৈবল্যাবস্থাগ্রাথচ অনেক পূ 

আছেন ধাহার! ত্রিষিখ বন্ধন ছিন্ন করিয়৷ €কবল্য 

প্রার্ড হইয়াছেন ? কিন্ত উশ্বর় “দুজাপ লহেন, কারণ 

তাহার বন্ধনলম্ব্ধ কখনও হর নাই, হইবেও না 

সুতি. খলিলেই .পুর্ধে খন্ধন ছিল একখ। বুঝিতে হইবে 

ফিক এ সমন্ধে ঈশ্বরের লেরূপ সম্ভাথনা নাই, তাহার 

কখনও বন্ধন ছিল না । অধিকস্ধ গ্রক্কঞ্লীন পুরুযেরও, 

একপ্রকার ছঃখ-নির্ঘ,ক্তা বন্থা হয়, কিন্ত তাহাদের 

খুরার বন্দ ঘর! থাকে) কিন্ত ঈরের পঙ্দে সেয়ণ 

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ ১৮৫ 

স্ভব নহে, তিনি নিতাই মুজ এবং স্ব প্রতিষ্ঠ।” 

(8) “ত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞ বীং”,। অর্থাৎ “হাতে 

( ঈশ্বরেতে ) সর্বজতার বীঞ্জ নিকতিশযত্ব প্রত হই- 

পাছে" । (€)প্পুর্বেধামপি গুরুঃ ক'লেনাবছ্ছেদাৎ *, 

অর্থাৎ “ঈশ্বর প্রাচীনদিগেরও- উপদেষ্, কারণ কাল- 

শক্তি তাহাতে অভ্তমিত'। (সমাধিপাদ, ২৩--২৭ 

হঃ)। ঈশ্বরের কথা অন্যান্য হুংআও আছে, ধা 
১৩৩২ (সাধনাপাদ ), ৬ (বিভৃতিপাদ );) কি 

এখানে সেগুলির উল্লেখের আবশ্)যকতা নাই। যে 

স্থরগুলি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহ! হইতে স্পষ্টই 

দেখা যার যে পাত্ঞ্জল দর্শন জীবের মুক্তির জন্য 

ঈশ্বরান্তিত্ব ও তাহার আবশাকতা ম্বীকার করিয়াছেন!) 

ইহাও স্পষ্ট ঘে পাতঞ্জলদর্শনে ছুই প্রকার পুরুষ ্বীরত 

হইয়াছে_-পরমপুরুষ ও জীবপুকষ। এই ছুয়েত্রকি 

সম্বন্ধ তাহ! আমরা পরে বিবেচনা করিব। কিন্ত 

এখানে একথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে পাহঞ্জগ এ কথা 

ঝলিতেছে ন। থে মানুষের যুক্তির জন্য ঈশ্বর '৭কাস্ত 

আবশ্যক, কেবল তক্তিবিশেষ দ্বার! তাহার উপাসন। 

করিলে তাহাদের মুক্তিলাভ আসন্নতম হয়। এখানে 

“বা, এই কথাচী লক্ষ্য কগিতে হইবে । “ঝ।সশবে 

বুঝাইতেছে যে মুক্তিলাত্তের আরও অন্য উপায়ও 

আছে যাহার মধ্যে ঈশ্বরের উপাননা! অনাতম । এতৎ- 

সম্বন্ধে বিশেষভাবে সম।ধিপাদের ২১ ও ২২ ছু ড্রইবা। 

স্তরাং এই সম্বন্ধে সাংখ্য ও পাহঞ্জলে বান্তবিকপক্ষে 

বিশেষ কোনও পার্থক) নাই। 
মহাভারতের শাস্তিপর্ধের ৩০১--৩১৮ ক্সধ্যায়ে 

সাংখ্যদশনের একটী শুন্দর বিবরণ দেখ! বাপ । ৩০১ 

অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের উচ্চ প্রশংসা! গাছে, এবং সাংখ্য- 

জ্ঞানেরও খুব বিস্তৃত বর্ণন। আছে, এমন কি সাংখ্য- 

জ্ঞানকে স্বস্ধং ব্রচ্ধই বল! হইয়াছে। আমি এখানে লেই 

প্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি “সাংখ্যাং রাজন্মহা প্রাজ্ঞাঃ 

গচ্ছন্তি পর্মাং গ্রতিং। জ্ঞানেনানেন কৌন্তের তুল্যং 

জ্ঞানং ন বিদাতে॥ অত্র তে সংশয়ে! না ভূৎ জানং 

সাংখ।ং পরহং মড়ম্। অক্ষরং ধ্রবমেবোক্তং পুর্ণং অঙ্গ 

সনাতনম্॥ অনাদিপ্যধ্য-নিখনং শি্ধন্যং কর্তৃখান্থভম্। 

কুটঞ্েব নিত্যঞ্চ ব্ধদত্তি মশীবিণঃ॥ ****" ॥ অমূর্ধেম্তস্য 

কৌন্ডের সাংখ্যং মূর্তিরিতি -শ্রুতিঃ। অঠিজ্ঞনানি, 

তলযাহর্মতং ছি ভরতর্মগ ॥ " *** জ্ঞানং মহদ্যদ্ধি মহন 

রান বেদেষু সাংখ্যযু তখৈব যে।গে। বচ্চপি টং 

বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্িখিলং নরেশ ৪ হচ্ছে” 

ভিহাসেযু মহত দৃষ্টং বচচার্থণাত্জে হণ শিউছুষ্টে।" 

আনঞ্চ লোকে হদিহান্তি কিকঞিৎ সাংখ্যাগতং- তচ্চ নন. 

ুহাত্বন্” ॥ অর্থাৎ “হে রাজন, সাংখ্যের! মহাপ্রাজ ।, 
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পরমগতি লা করয়ে। 

কেস্তেয়! ইহার তৃগ্য আর কোনও জ্ঞান মাই। 
সাঃখো যে জ্ঞানের কথা আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে 

তুমি নিঃসলো হ হও । লেই জ্ঞানকে অক্ষর, ঞ্ব, নিত্য 

এই ান- দ্বারা তাহার! হে 

ও পুণত্রঙ্ম বল! হ্ইয়াছে। ইহার আদ মধ্য ও অস্ত 
নাই। ইন]! সঞ্ল দ্বন্বের অতীত এবং ইহা জগতের 

শাঙ্ছত কারণ । ইন্া নিতা ও পুর্ণ; ই একরূপ ও 

চিরস্থায়ী । ভ্ঞাপীর। এইরূপে ইহার প্রশংসা করি- 

রাছেন। হে কুস্তিপুজ্জ! শ্রুতি বলেন-_সাংখা সেই জমৃ- 

তের যুর্থিস্বরূুপ। হে ভরতর্যড! এরূপ কথিত আছে 
যে স।ংখো যেজ্ঞানের কণা জাছে, তাহা ব্রদ্গেরই উপ 

দেশ। হে রাজন! থে উচ্চ ানের কণ! হক্ষজ্ঞানী- 
দিগের সমীপে ও বেদে পাওয়া যার, এবং বাছা অন্যান্য 

শান্েও দেখা যায়, বাধ! যোগে আছে এবং বাহ! 

বিভিন্ন পুরাণে উত্ত হুইয়াছে--এ সমস্তই সাংখ্যার্শন 

হইতে গৃহীত হইয়াছে । যাহা! কিছু জানের কথ! 

ইতিহাসে, জর্থশান্ে ও এই পূর্থবীতে আছে তাহার 

সমস্তই সাংখ্যের উচ্চদ্ঞান হইতে গৃগীত ।% 

উপরি-লখিত গ্নে!কগুলি হইতে একথা স্পষ্ট বুঝ! 

যাইতেছে যে লাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্বীককৃত হওয়। র 
ইহাতে যেজ্ঞানের কথ! বর্ণিত হইয়াছে | দুরে খাকুক, 

তাহাকে শ্বয়ং 

এবং ইছাকে 

ঈখরের সহিত একীভূত কর! হইয়াছে: 
ঈশ্বরের মূর্তিত্বরূপই বল! 'ছুইয়াছে। 

পপ 

অন্তরে ও সফল রূপেতেই বর্তমান; তিনি যুক্ত, চেতন, 

নি) এবং বদিও স্বয়ং আকারবিধীন তথাপি ঠিনি সকল 

প্রকার আকারই পক্সিগ্রহ করেন। যে প্রর্কতি লকল 

সর্গ ও প্রলয়ের কারণ তাহার সহিত যুক্ত হইয়া পুরুহও 
সর্প ও গ্রলংরর কর্তৃ স্বর রূপ ধারণ করেন। এবং এইরূপ 
সংযোগ হেতু তিনি নিতা হুহলেগ্ত কালেতে মবস্থিতি 

করেন, এবং যদি তিনি বস্ত'ঃ গুণবর্ছি্ত তথাপি 

গুণযুক্ত হয়েন। এই গ্রক্ণরে সেই পরমাত্মা! অবিণা| গ্েতু 

নিজেকে সর্গ ও প্রলয়ের কর্ত। বলিয়া! বিবেচনা করেন, 

এবং পরিবর্তনীয় ও প্রকৃতিলীীন হয়েন।” উপরি-উক 

প্লোক গুলিতে একথ স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে যে. পুরুষ-_- 
ধাহাকে পঞ্চবিংশ তত্ব বলা হইরাছে_ [তিনি বস্ততঃ বিষুঃ 

ব ঈশ্বর, তিনি কোনও তত্ব নছেন। তিনি কোনও 

বিশিই অন্তরে ব৷ রুপে বর্তষান নহেন, তিনি সকল অস্তরে 

ও রূপে বর্তমান। তিনি লকল দ্ূপই ধারণ করেন এবং 

সকল সর্গ 'ও প্রলয়েরও কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং 

একথা বল! হটল €প, জীগলকল বিভিন্ন উপাধিধারী ও. 

বিতিম্্র উপায়ে লীষ্কাবদ্ধ বস্তুতে কার্যকারী তরঙ্গ বাতীত 

আর কিছুই নছে। বশিষ্ঠ নিম্নলিখিত গ্লেকটাতে এই 
ব/কাটী একটী উম! দ্বার] নুর ভাবে বুঝাইগ্জাছেন। 
প্লোকটী এই-_-"€কাবকারে! বথাম্থবানং কীটঃ সম্- 
বরুদ্ধতি। হুঅঞ্চন্গুগৈর্নিতাং তখারমগ্ডণো গুণৈঠ১, 
(মভাঃ ৩০৩ অঃ, ৪:৯1), অর্থাৎ, “গুটীপোক! যেরূপ, 

এসন কি, বেদে যে ঈশ্বরজ্ঞানের' কথা আছে তাছাও ৷ নিজ হুত্বের দ্বারা চতুর্দিক হইতে নিজেকে বন্ধ করে, 

লাংখ্য হইতে গ্হীত বলিয়া উল্লিখিত হুঈয়াছে। লিয়্- 

লিখিত গ্লোক গুলিতে বশিষ্ঠ মুনি বাধ! বলিয়াছেন তাহা; 

বান্না উপরি-উত্ত মতটা অধিকতর সমার্থত হুইন্ডেছে। 

[রি ঈখরথ গুণাতীত হইলেও নিজেকে চতুর্দিক. 

হইতে গুণের দ্বার! বন্ধ করেন*। 

বশিষ্ঠ মুনি নিমলিখেত গ্লোকগুলিতে বাঃ! বলি- 

শ্লোকগুলি এই _ পপঞ্চবিংশতিমো! বিষুনিত্তদ্বতত্বসংভিত ত১।. রছেন তাহা বিবেচন। করিস! দেখা বাউক্। এগুপিতে 

তত্বং সংশ্রপ্নাদেত ভব্বমাহ্র্বনীবিপঃ ॥ যন্যব্ব্যমন্থ সন্থ্যকং | ঈশ্বরের. অন্যিত্ব আঁধকতর স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে 

তত্তন্মস্থাধিতিষ্ঠতি । চতুধিংশতিমোহবাক্ডে। হাবূর্তঃ পঞচ- 
বিংশকঃ প-এব হাদি সর্বান্ মুর্তঘ।তষ্তেত্মবান্। | 
কেবলশ্চেতনে!নিতাঃ সর্কমূর্তিরমুর্তিঘান্। : সর্শ প্রলয়" 
ধর্শিণা!'স সগগ্রলয়াত্মকঃ । গোচরে বর্ততে নিত্ভাং নিগুণং 

গুণসংজিতম্॥ এবমেষে! মহানাক্মা সর্গপ্রলয়কোবিদঃ। 
বিরুর্্ধাণঃ প্রক্কতিমানতিদনাত্যবুদ্ধিমান্ ॥* মত, ৩০২ অঃ, 

৩৮৪২) । অর্থাৎ, “হে চতুর্ষিংশতি তত্বের ফথ। 

বল! হইয়!ছে তাহার আঅতিরি্ পঞ্চবিংশ তথ হইতেছেন 

বিষু বা ঈশ্বর । সেই বিধুঃ সমস্ত গুণ-বর্ধিত ছজীয়!র 
কোন তত্ব নছেন, হর্গিগ তিনি সকল তত্বকে ব্যাপিয়া 

বর্তমান বলিয়! সুখীর়া তাহাকে একটী তথা বলিগগাছেন। 
অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেছে সকল নর্ত্য ও প্রকাশবান্ বন্তর 

সেগুলি এই-_“্বধাত্বেষ গুপানেতান্ প্রাক তানভিমন্যতে | 

তদা.স গুণহান্যৈ তং পরমেখানুপশাযতি” (৩৫ অঃ, 

৩০ ক্লো), অর্থাৎ, "যখন জীব মনে করে যে এ সকল 

গুণ প্রকৃতির, কেবল তখনই সেঞ্খলকে জয় কগিবার 

নিশিত্ত গরীব ঈশ্বরকে দর্শন করে”। পুসশচ-নপঞ- 
বিংশভিনিষ্োহ়্ং বদ! সম্যক প্রবর্ততে। একত্বং 
দর্শনঞাস্য নানাত্বঞ্চাপাদশনম্॥ তত্বনিস্তত্য়োরেতৎ 

পৃথগেধ নিদর্পনম। পঞ্চবংশতিপর্গ$ তন্বয়াহর্মনীবিণঃ ॥ 

নিস্তত্বং পঞ্চবিংশসা পরমা নর্শনমূ | সর্গস্য বর্গমাচারং 
তস্বং তত্বাৎ সনাতলম্” (৩৭, ৩৮ ৪ ৬৯ জা, দেখ )। 

অর্থাৎ “বখন কেছ পঞ্চবিংশতি তত্বের আলো€ন!। করে, 

ও বুঝিতে জয়ন্ত করে তখন সে বুঝিতে পারে বে, পুরু- 

কারণ এবং উহাদের শরীয়েই ইহ! বর্তমান ? কিন্ত পুরুষ | বের একত্ব শান্তর (সাংখদপর্নর) সহিত ননঞজস, 

দিবাকর): হদিখ পুক্রব আত্মা; তথাপি ভিনি ফলের | এবং পুরুষের হত এই শানে বিকদ্ধ।.. এইগুছি' 



কার্তিক, ১৮৪৮ 

হইতেছে তন্বসমূহের বিডিন্ন গ্র্ৃতি (বা ধর্ম) এবং 

ইহাদের অতিরিজ ধাহ|) জনীর। বলিয়াছেন যে এই 
তত্বগুলি হইতেছে পঞ্চবিংশতি সর্গ, এবং যাহা মর্শা নহে 
অথব1 যাহ! সর্গের অতীত তাহা হইতেছে ষড় বিংশ, 

অর্থাৎ বন্ধ বা ঈীশ্বর। পঞ্চবিংশতি র্গকে তত্ব বল! হয়, 

এবং যাহ! ইহার অতীত তাহাই হইতেছে নিত্যেখবর* | 

এখানে একথ| লক্ষ) কগিতে হইবে যে, এমন কি, পঞ্চ 

বিংশতব অর্থাৎ জীবকেও একটী তৰ বলিয়া ধর। হয়, 

এবং পূর্বে বল। হইয়াছে যে ম্বশাবতঃ জীব ও তরঙ্গ 

অভিন্ন । কিন্তু এই মসামঞ্জদ্য বাস্তব নহে, কারণ জীব 

ত্রিগুণান্থিত ঈশ্বর, সুতর1ং জীবকে ছুইভাবে দেখ। যায়__ 

জীবরপে তিনি একটা তথ, কিন্তু উপাধিবর্জিত বা 

উপাধির অভীতরূপে তিনি ব্রদ্ধের সহিত অতিন্ন। 

ঈশ্বর ও জীবের অনিন্ত্ব নিম্ন লখিত হ্থব্রগুলিতে আরও 
স্পষ্টভাবে বল! ভইগাছে। ঘথ।-_প্অনলমত্ত্র ভবেতজুরনেন 

সহ যে ক্ষমম্। সাম্যমেকত্বমায়াতো! যাদৃশস্তাদৃশত্ব£ম্॥ 

তুল্যতামিহ পশ্যামি সদৃশোহহমনেন বৈ। অয়ং হি 
বিগনে( ব্যক্তমহুমীদৃশকম্তথ।'? ॥ ( মভ| ৩১৭ অঃ, ২৬ ও 
২৭গ্লে।)। অর্থাৎ, “কেবল পরমপুরুষই আমার বন্ধু। 

জমি তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারি। আমার স্বভাব 

২৮৭ 

বলিয়া দেখেন। পুন; পুনঃ জন্ম ও মুর তয়ে ভীত, 
হই! সাংখ্ের! ও যেগীর! ঈশ্বর ও জীবকে অভিন্ন 
বলিয়!ই বিবেচন! করেন |” 

মহাভারতের 

নীতি-বাক্য | 
(৬অনাথকৃষ দেব কর্তৃক সংগৃহীত ) 

সতাপর্বব। 
বিছুর।--এই তৃষগ্ডুলে প্রিমভাষী পাঁপাত্বমা মনুষ্য 

অনেক আছে, কিন্ত অপ্রিম অথ5 হিতকর বাক্যের বক্তা 
ও শোতা নিতান্ত দুর্পভ। 

যে ধর্মাশিরত ব্যক্তি প্রিয় ব! অপ্রির়েক় গ্রতি দৃষ্টিপাত 
না করিয়। হিতকর অপ্রিয় বাক্য কছে পে-ই যথার্থ 
সহায়। (দাতপর্বাধ্যায়-.২২২ 

বির ।--অন্যের মর্দাপীড়া দিবে না। কাঞাকেও 
নিষ্ঠুর বাকা কহিবে না। সমাগত ব্যক্তির সহি অশ্রদ্ধা- 
পূর্বক বাধহার করিবে না। এবং যে কথা কথিলে 
অন্যে বিরক হয় এব বাক্য প্রয়োগ করিবে না। 

তু 

যাহা হউক না! কেন, এব আমি যেই হই না কেন, (এ--২২৯ 

আমি শহার মত হইতে পারি এবং তহার নহিত একও বির ।-_কাপুরুষেরাই শক্রর শস্্াঘাত সহ্য করে। 

হইতে পারি। তাঁহার সহিত আমার সাদৃশ্য আমি ('খ 
দেখিতে পাইতেছি; বাস্তবিক আমি তাহারই মত।তিনি। দ্রৌপদী ।-পৃর্থীতলে ধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
শুদ্ধ) ইহাও স্পষ্ট যে আমিও এরূপ।” . (ধ-২৩২ 

সাংখা সত্বন্ধে বাজবন্ধয ও ভনকের কথোপকথনেও দ্রোৌপদী। -লো ধর্মন।শের হেতে। (এ&--২৫৮ 

আমর! এ এক সিদ্ধান্তই দেখিতে পাই ) যথা-_“ অব্যক্ত - 

রূপে ভগবান শতধ। চ-সহশ্রধ।। শতধ। সহস্রধ! চৈব 

তথা শতসহশ্রধ। | 

মাস্মনা |” ( মভা) ৩১৪ অঃ, ২ঙ্লে(ঃ)। অর্থ।ৎ “অবাক 

ঈশ্বর দিজেকে ( গন্তরাত্মরকে ) নিণের দ্বারা! শত, সহ 

লক্ষ ও কোটিরূপে পরিণত করেন ।” পুনশ্চ _."্যদা্গ- 

পশ্যতেহতাগ্তমহন্যহণি কাশাপ। তন সকেবশীভূতঃ 
ষড়বিংশনম্পশ্যতি ॥ অন্যশ্চ শাহতোহব্যক্তস্ত থান)ঃ 

পঞ্চবিংশকঃ| তঙ্য ছ্বাবন্থপশেোতাম্ তমেকমিতি সাঁধবঃ ॥ 

তে নৈতগ্নাভিসন্দস্তি পঞ্চবংশকমচ্যুতম্। জন্মমৃত্যু ভয়ে!" 

দ্বেগাঃ মাংখ্যাশ্চ পরমৈধিণঃ ॥% ( মভা, ৩১* আঃ, ৫৫ -- 

৫৭ প্লোঃ)। অর্থাৎ “হে কাশ্যপ, যদি কেহ সর্ব 

জীবের বিষয় ও পরমাম্মার সহিত ইগার নঙবন্ধর বিষয় 

চিনা করে, তাহ! হইলে সে ভ্রিবিধ ছুঃখ হইতে নিপ্রেকে 

মু করিতে পারে ও পরমাত্মাকে দেখিতে পায়। অল্প- 
বুদ্ধি বাক্তির! অব্যক পরমপুরুংকে জীব হইতে ভি্ 

ধরাই ।_ধাহারা বৈরাচরণ জানেন না, দোষ 
পরিত্যাগ করিয়! কেবল গুণ দর্শন করেন এবং বিরে।ধে 

কোটিশশ্চ করোত্েষ প্রতাগাস্মান- | লিগ নংছন, তাহারই উত্তম পুরুষ । 
ধতরাই।_সাধুগণ বৈরাচরণ বিশ্মরণপৃর্বক কেবল 

শক্রক্ধত সংকার্ধ্েরই প্মরণ করিয়া! পরোপকারাসুরোধে 
গ্রতীকারপরাুখ থাকেন । € এ-২৬৩ 

বুধিষটিং।-লোকে দৈববণে শুভাগত ফল ভোগ 
করিয়া থাকে। (&--২৬৮ 

বৈশম্পায়ন।--বিপৎকা'ল আদর হইলে প্রায়ই বুদ্ধির 
ব্যতিক্রম ঘটিয় থাকে । (এ 

বিছুর ।-নিশ্চয় জানিবে, অংর্দাচরণ পূর্বক কেহ 
জয়লান্ত কগিতে পারেনা । ( অন্ুদুা[তপর্বাধ্যায় ২৭৭ 

ধরার ।--ধেখানে বুদ্ধি সেইখানে ই ক্ষমা। 
( দা তপর্বাধ্যায়--২৬১ 

বনপর্বব। 

বলি মনে করে। কিন্তু সুবীর! ঈশ্বর ও জীবকে অঠিষ্ন |  পৌরাপ।- যেমন বস্ত্র জল তিল ও ভূমি কৃম্ুম- 
৫ 



শর 

৩৮৮ 
সংসর্গে সুরভিত হুইগ্প! উঠে, সেইরূপ সংগর্ গনিত গণ 

অন্যকেও গুগবান করিতে পারে। 

সুঢ়সমাথম কেবল মোহ্জালের আকর, সিতা স সাধু- 

সমাগম* কেবল ধর্মের আবহ। অতএব প্রজ্ঞাশীল 

বৃদ্ধ সুশীল ও শষপরায়ণ সাধুগণের সহবাসই কর্দুব্য। 

অসাধু ব্যক্তিকে দর্শন স্পর্শন এখং তাহার সহিত 

আলাপ ও সহবাস ফরিলেই ধর্ত্ুষ্ট হইতে হয়। 

(আরণ্যক পর্বধ্)য়--৩ 

শৌনক ।--ন্বেছ মানসিক হুংখের মূল) জন্কগণ 

স্নেহপরতন্ত্র হইয়। ছুঃখপ্রাপ্ত হয়। নেেহ কেবল ছঃখেরই 

মূল এমত নহে, উহা! ভয় শোক হর্ষ এবং আয়াসেরও 

প্রবর্তক । 

ত্েহ হইতে মনেষ় বিকৃতি ও বিষরাসক্তি উৎপন্ন হুয়। 

কোঠরস্থিত অগ্নি যেমন বৃক্ষের সমুদ্ধায অংশ ভন্মপাৎ 

করে সেইরূপ বিষয়াসক্তি অত্যল্প হইবোও বাযুদায় 

ধর্মার্থ ধবংস কিয়া থাকে। 

. আর্থপঞ্চয় ঘারা মিরগণ হইতে ন্মেহলান্ত করিবার 

অঠিলাঁৰ করিবে না এবং জ্ঞান দ্বার! স্বীর স্ষেছকে 

বিনিবর্তিত করিবে। 

জল যেমন গদ্মপর্রে সংসক হইতে পায়ে না, সেইরূপ 

স্সেহও জ্ঞানবান কৃতাত্ম। শাঞ্সত্ত যোগীতে আসক্ত হইতে 

পারে না । (খঁ--৮ 

যে মনুষ্য অর্থে একাম্ত আসক্ত, সে অন্য কোন 

প্রকার শ্রেরই লা করিতে পারেনা । এই জন্য 

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা পর্বগ্রকার অর্থাগমকে লোভ যো 

কুপপতা দর্প অভিমান ভয় ও উদ্বেগের স্ুপীন্কুত -বলিয়। 

জানেন। 

মুঢ় ব্যক্তিরাই জসস্তোবপরায়ণ হুর পণ্ডিতগণ লতত 

হস্ত থাকেন; পিপাপার অন্ত লাই, সস্তোষই পরম 

সুখ । (এঁ--৯ 
রূপ যৌবন রত্বসঞ্চয় উশ্বর্যয এবং প্রিয়নিবাস সকলই 

অনিত্য। (এ 

শৌনক ।--বিনি ধর্মাফার্য্ে ব্যয় করিবার নিমিদ্ধ 

অর্থোপার্জন করিতে চেষ্ট! করেন, তাহার সে চেষ্টা ন। 

করাই শ্রেক্কঃ। পক্ষচলিগ হইয়া পুনরায় তাহ! প্রক্ষালন 

করা অপেক্ষা পথ স্পর্শ না করাই উচিত। 

(আরগ্যক পর্বাধ্যায়--১* 

সকল বিষয়ে নিম্পৃহ হও । যদি ধর্োপার্জনে অভি- 

লা থাকে তাহ হইলে অর্থাবাংক্ষ1! পরিত্যাগ কর) (এ 

যুধিঠির ।__সাধুগণের গৃহে তৃণ ভূমি জল ও সু 
বাক্য. এই চারি ভ্রব্যের কোন কালেই অপ্রতুল থাক 

ন।। 

গৃছৃস্থ ব]ক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শঘ্যা, শ্রান্ত ব্যক্তিকে 

তত্তবোধিনী পত্রিকা ২১ কল, ৪খ ভাগ 

আসন, তৃঁষিত ব্যক্তিকে পানীয়, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন 

ও অত্য।গত বাক্তিকে নয়ন ও মনপ্রিয় বচন এবং ৬খ।ল. 

পূর্বাক আসন প্রাদান করিবেন ; ইহাই সনাতন ধর্শা। 

(এ--১* 

ব্বখ। পণুহিংস! করিবে লা। .€(--১১ 

সায়ং ও প্রাতঃকাণে কুন্ধুর, চণ্ডাল এবং পক্ষীগণের 

উদ্দেশে ভূমিতে অক্পবপনরূপ বৈশ্বদেব নামক ৰণি 
গ্রদদান করিবে। (এ 

শৌনক ।--যেষন তই অঙ্থ সারখিকে কুপথে লইয়া! 
যার, তক্জরপ ইন্দ্রিয়গণ ল্লাস্তচেতা মনুষাকে কুপথগামণ 
হবরে। (এ 

বুধিঠির ।-_-ষে ব্যক্তি অদৃষ্টপূর্ব শ্রাস্ত পথিককে অবি- 
শ্রাস্ত অল্প দান করেন তিনিই মহৎ পুণ্যফল লাভ করেন। 

(খ 

শৌনক ।__অভিমান সকারে ধর্মা্রণ করিবে ন|। 
হজ্জ অধ্যয়ন দান তপ সত্য ক্ষমা দম এবং অলোভ 

এই অইগ্রকার ধর্ছের পথ। (এ--১২ 

ধতরাস্ ।__কুল্সট। স্ত্রীকে উত্তমরূপে স স্বন। করিলেও 
সে স্বামীকে পরিতাগ করিয়া! থাকে । (এ--২৩ 

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়- 
সম্পত্তি । 

€( আচাধ্য গলতীশচন্দর চক্রবত্তাঁ, এব-এ ) 

মহর্ষি দেবেস্্রনাথ ঠাকুরের জীবনকাহিনীর সহিত, 
সংস্থষ্ট- বলিয়া এ বিষয়টি আমাদের কৌতুহণ উদী 
করে। এজন্য ইনার আলোচনা কর! বাইতেচছ। 

পাঠক দেখিতে পাইবেন বে মহর্ষি দেবেন্্রনাথ তাহার 

আঙ্মপীখনী পিপিবন্ধ করিবার সময়ে কল ঘটন! 

যথাযথভাবে ন্মরণ কক্সিতে পারেন নাই। ইহা 
কিছুই আশ্চর্য্য নকে। বহু বতনর পূর্বের ঘটন। বলিতে 

গিয়। সকলেরই কিছু কিছু ভূল হইয়া বায়। তহ্পরি 
মনে রাখিতে হুইচব যে ১৮ বৎসর বরন হইতে আর্ত 

করিয়া ৩১৩২ বৎসর বয়স পথ্যস্ত দেবেশ্রনাথের মন 

ধর্শ লইয়! একেবারে উন্মত্ত ছিল) এই সময়ে তিনি 

বিষয়সম্পত্তির দিকে মন দিতে, তাহার কথা গুনিতে ৪ 
ভাবিতে, ভাল বাসিতেন না। পিতার মুহার কিছু 
কাল পরে যখন পিতার ব্যবসায়ত্রির পতন ₹ইল, তখনও 
তিনি “যাক, যাক, যাক্' বশিয়। শীষ শী বিষয়ের 
জাল হইতে মুক্ত হইতেই ব্যত্ত ছিণেন। মাছৰ - 
 যাহাকে মন দিয়! ধরে না, তাহার সম্বন্ধে তাহার স্বৃত্বিগ ডা রিটন উঠতি 2 2টি এ 



তিক, ১৮৪৮ ঘ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তি ২৮৯ 
অন্প& হইয়া বার। এই জন্য বিষয়ের কথ! উল্লেখ 
করিতে গিয়! স্থানে স্থানে মহুর্ষির ভূল হইয়া গিয়াছে । 

এই প্রবন্ধে কিশোনীাদ মিত্র লিখিত 7112301 
0 109/21197260) 126075 নামক গ্রন্থকে সংক্ষেপে 

%]$1911),৮ বলিয়া, এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেআ্নাথ 

বন্থ মহাশয় সম্পাদিত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস পুম্ত- 

কের এ্রাঙ্মণকাণ্ডের যষ্ঠ খণ্ডকে ("'পিরালীব্রাঙ্গণ বিৰ- 

রণ? ) সংক্ষেপে “্ধজা ইব্রা, ৬* বলিয়া উল্লেখ কর! 

হইবে । সমসাময়িক সংবাদপত্রাদির নাম পুণভাঁব 
উল্লিখিত হইবে । এই প্রবন্ধের [509761)০০গুলি লিখি- 

বার সময় সর্বত্র আমি নিঞ্জে মূল দেখিয়া লিখির! 

লইয়াছি) অপর €কানও পুস্তকে ব৷ পত্রিকায় “উদ্ধৃত” 
কোনও উক্তি হইতে কিছুই গ্রহণ কগ্সি নাই। মহর্ষিন 

আত্মজীবনীর উল্লেখ থাকিলে, তাহ গর গ্রন্থের প্রথম 
সংস্করণ বলিয়া বুঝিতে হুইবে। 

ঘারকানাথের চাকরী, ইউলিয়ন বাক্ক প্রতিষ্ঠ।, ও 

দেবেল্দ্রনাথকে বাক্কের কণ্ধে নিয়োগ । 

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর চব্বিশ পরগণার 

লেক্টার ও ন্তিমক মহালের অধ্যক্ষ (২৪16 4১£97)0) 
1175 710097)এর দেওয়ান নিযুক্ত হছন। তাহার 

বুদ্ধিমতী॥ কার্ধ)দক্ষত। ও সংসারের অভিজ্ঞতা দর্শনে, 

তাহার পাঠ্যাবস্থার ছুই প্রধান সহায় ও তৎকালান 

(0100013)61019] 739190এর পরিচালকমগ্ডলীর ( 81901011)- 

€98]) & 0০,র) ছুই প্রধান পুরুষ ৭. ৫, 00:018 

এবং 0915)59 08161, স্বয়ং অগ্রসর হইয়া ১৮২৮ সালে 
াহাকে আপনাদের (89015110051) & 0০) অংশীদার 

বযাক্ষের সম্পাদক ও রমানাথ ঠাকুরকে ধনাধাঞ্ষ নিযুক্ত 
করিলেন।” 

কিশোরাটাদ মিত্র মহাশয়ের এই উল্তি নিভুণ্ল 

বলিয়। মনে হয় না। তিমি 0০০1 সাহেব রঠিতঞ্থে 
পুস্তকের উপরে শির্ভর করিয়া! এই কথা :পিখিক়াছেন, 
তাহাতে সব কথ! খুিয়। লিখ। হয় নাই। ঘ্বরক।নাথের 

নিকট-মাম্মীয়গণের কাছে অনুসন্ধান করিক্স। জান 

যায় যে যখন ১৮২৯ সালে 01210 ৪911৮ প্রথম 

স্থাপিত হয়, তখন প্রতিষ্ঠাতাদের মধো দ্বারকানাথের 
নাম ছিল ন। ১৮৩৫ সলে বখন এ 138110 প500105- 

00০০৫ হয়, তখন ত্বারকানাথ প্রকাশাভাবে উহার 

ডিরেক্টর হন। গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান ৰলিয়। তিনি 

প্রথম প্রথম প্রকাশ্যভাবে ব্যাঙ্কে যোগ দিতে পারেন 

নাই, এবং দেই কারণে তাহার পক্ষ হইতে তাহার 

ভ্রাত! রমানাথকে আলিপুরের সেরেন্তাদারের আফিন 

হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া! ব্যাঞ্ষের 11:5830107 নিযুক্ত 

কর! হয়। প্রথম অন্ুষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে হরিমোছুন ঠাকুর 

ছিলেন । কিন্তু প্রকাশ্যভাবে যোগ না দিলেও ঘ্ারক।- 

নাথ প্রথম হইতেই ব্যাঙ্কের প্রাণস্বরূপ ছিলেন । 

“১৫ লক্ষ সিক। টাকা (কেম্পানীর ১৬ লক্ষ টাকার 

সমান) মূলধন লইয়া ১৮২৯ সালের £১৭ই আগন্তু এই 

ব্যান্কের কার্ধয আরম্ভ হয়। * ইহার অংশীদারদের 

মধ্যে সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন । যৌথ-কারকারের 

প্রণালীতে ইহার কাজ চলিত। ' তৎকালীন অগ্ধসরকারী 
কেন্গল ব্যাঙ্কের সনন্দ (01)81665:) এসন সকল কঠিন 

সর্ভে আবদ্ধ ছিল যে এ্রব্যাক্ক ব্যবসাবাণিজ্যের সহ 

ব্যার্থ টাক! ধার দিতে পারিত না । এই কারণ [শেব- 

করিয়! লন" ইচ্থাডে দ্বারকানাথ উক্ত 0%/167019] | তাবে কৃষি ও বাণিগ্যের সাহাযোর জন্যই ইউনিদন ব্যাঙ্ক 

13288 এরও একজন পরিচালক হইলেন। কিন্ত এই 

গৌরবময় দারিত্ব ভবষ্যতে তীহ্ছার অনেক আর্থিক ক্ষতির 

কারণ হইয়াছিল। 
১৮২৯ সালে তাহার সরকারী চাকরীন্তে আরও 

পদোন্নতি হইল 7) তিনি 003607)5, ১৪16 2730 07810 

8০ঞা0এর দেওয়ান নিযুক্ত হুইরেন। কিন্ত তিনি 
কয়েক মুসের অধিক এ চাকরী করেন নাই। 

দ্বারকানাথ যে বৎসন্প ম্যাকিণ্টশ কোম্পানীর অংশী- 

পোর হন, তার পর বৎসরই ইউনিয়ন ব্যাক্ব স্থাপিত হয়। 

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ষের ইতিহাল বর্ণনা স্ত্রে কিশোরীচাদ 

ধিত্র বলিতেছেন, “মঃ জে দি গর্ভন, তে কল্ডার, জন্ 

পাশার, কনেল জেমম্ ইয়ং, এবং ম্বারকানাথ, এই পচ 

জন এই ব্যাঞ্ধের প্রবর্তক ও প্রথম বোর্ড অবৃ ডিরেক্টাস্ 

ছিলেন। 001278০2114 ইহাদের প্রথম অধি- 

কবগন হয় ) তাঁথাতে ইহারা উইলিকম্ কার্ সাহেবকে 

' স্থাপিত হয়। সে সময়ে কলিকাতায় বগল ব্যাঙ্ক ছাড়া 

“কমারশিয়াল ব্যাঙ্ক” ও "কলিকাত। ব্যাক্ষ* নামে আর 

দুইটি ব্যাঙ্ক ছিল। এই ছুই ব্যাঞ্ষের পরিচালকগণ ইউ- 

নিয়ন ব্যাক্কের প্রবর্তকগণের সহিত পরামর্শ কলির! 

নূতন ব্যাঙ্কের কাজের সর্বপ্রকার নুবিধা করিন! দিখর 

ব্যবস্থা করিলেন। কমারশশিগাল ব্যাঙ্কের কার্য)ক্ষেত্র 

কিঞ্িৎ সম্কুচত কর! হইল, এবং কলিকাতা ব্যান 

একেবারে উঠাইয়৷ দেওয়া হইল। 

১৮৩৩ সালে ম্যাকিপ্টশ, কোং (এবং তংসহু কমা- 

শিয়াল. ব্যাঞ্ক ) ফেল হইল। তাহার অংশীদারগণের 

মধ্যে একমাত্র দবারকানাথেরই আর্থিক অবস্থ। ভাল 

ছিল? তাহার উপরেই কমা্শিসাপ, ব্যাক্ষের সমুদয় দায় 

শোধের গুরু ভার পড়িয়া গেল । 
৩০০০০০৭0035 পা

প 
রর 

লি 

* ১৮৪৭ খৃষ্টানদের [39772] [)1199019” তে আছে থে 

05107 13910 ১ ল। আগষ্ট ১৮২৯ তারিখে প্রতিত্তিত হয়। 



১৪৯৩ 
সস ৯: ৭ 

অল্প কালের মধ্যেই নবগ্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যান 

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান সহায় হইয়া উঠিপ, এবং 
দ্বারকানাথ এই ব্যাক্ষের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হুইলেন। 

অনেকবার তিনি এই ব্যান্ধকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা 
করেন। একবার একজন কর্মচারী অনেক টাক! 

আত্মসাৎ করে ) দ্বারকানাথ শ্বয়ং ক্ষতিপূরণ করিক়া দিয়। 
হর্নটম হইতে ব্যাঞ্চকে রক্ষা! করেন ।৮-- (1191. 23, 
14; সংক্ষিপ্ত ভাবানগুবাদ-)। ্ 

দেব্জ্রনাথ কতদিন এই ব্যাঞ্ষে কার্য করিস্বাছিণেন 

ভাহা। এখন নির্ণয় কর! কঠিন। সতেরো বৎসর বয়সে 

তিনি পিত। কর্তৃক এই ব্যাঞ্কের কার্ষ্যে নিষুক্ত হন। 

“দেবেজ্্রনাথকে পাকা বৈষগ্িক করিবার জন্য ত্বারকা- 

নাথ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই 

ইউনিয়ন ব্যাক্ধে তাহাকে প্রতিদিন কেরাণীর কাঁজ 
করিতে হইত, তহবিল মিলাইতে হইত, হিসাব রাখিতে 

হইত । হিসাবের কাজে তিনি :এমনি পাকা বইয়! 

 গিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সেও কানে শুনিয়ও তিনি 

সমস্ত হিগাব বুঝিতে পারিতেন ৮ (অজতকুমার 

চক্রবর্তণ রচিত মহর্ষির জীবনী ৮২পৃঃ)। 

শ্কার ঠাকুর কোম্পানী, জমিদারী ও কারখানা । 

১৮৩৪ সালের ভুলাই মাসে দ্বারকানাথ আরও মুক্ত- 
ভাবে স্বাধীন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে তাহার 
গোৌরবজনক ও লাভজনক সরকারী চাক্রীটি (0৮5. 

60073) 9216 200. €)011077 130210এর দেওয়ানী ) 

পরিত্যাগ করিলেন। বোর্ড তহ।র কাধ্যকুশলতা ও 

অভিজ্ঞতার তৃ্সী প্রশংসা করিয়া! তাহার পদত্যাগপত্র 
গ্রহণ করেন। 

“সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দ্বারক!- 
নাথ আল দিনের মধ্যেই কার ঠাকুর কোম্পানী (0৪, 

। গঞ্জে কয়লার খনি এবং রামনগর একটি চিনির ক1র- 
| খানাও চালা ইতেছিলেন । 

দিগের মধ্যে তিনিই প্রথম কলিকাত! নগরীতে ফুরে- 

পীয় আদর্শে ব্যবসায়ের কুঠি প্রতিষ্ঠা করিলেন বলিয়! 

তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম্ বেশ্টক্ক ৰাহাছুর 

স্বারকানাথকে বহু প্রশংসা ও সাধুবাদ করির! এক পত্র 

লিখেন। তিনি যে সর্বাংশে এ প্রশংসার যোগ্য ছিলেন, 

তাহাতে ঃসন্দেহ নাই। তাহার পুর্বে দেশীয় ধনী 
বাবসানীদিগের চরম আকাক্ষ। এই ছিল যে তাহারা 
যুরোপীক্স হৌসের বেনিয়।ন হুইয়। টাক। যোগাই- 
বেন, মুচ্ছুদ্দি হইয়। জিনিল ধোগাইবেন এবং দস্তরীটুকু 

মাত্র লাভ করিবেন। গ্বাধীনভাবে বাণিজ্য করা অথবা! 

নিজ দারিত্বে জাহাজ বোঝাই করিয়া যিলাতে মাল 
পাঠানে। তখন তাহাদের কলনায় আলিত না। 

তত্ববোধিনী পত্রিকা রি ২১ কচা, ৪খ ভাগ 

৯০, 
৮৮০০ 

দরকানাথ, মিঃ উইপিযম্ কার, ও মিঃ উইলিয়ম্ 
প্রিক্সেপ এই তিনজন কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রথম 
অংশীদার ছিলেন। পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মেজর, হেগার, 

সন্, মিঃ প্লীউডেন্, ড।ঃ ম্যাক্ফরনূ, কাগডান টেপার, 
বাবু দেবেজ্নাথ ঠাকুর ও বাবু গ্রীন্দ্রনাথ ঠাকুরফে 
ইহার অংশীদার করিয়! লওয়া হন়্। মিঃ ডি এম্ গর্ভন 
ও বাবু প্রসন্নকুম।র ঠাকুর ইহার কর্ধচারী ছিলেন। 
ডি এম্ গর্ডন ইহার কর্মে নিযুক্ত রঠিদেন ও ক্রমশঃ 
ইন্ছার অংশীদারের পদবীতে উন্নীত হইলেন। প্রসন্নকুষার 
ঠাকুর ক্রমে বাণিজ্যের স শ্রব পারত্যাগ করিরা তৎক।লীন 
সদর দেওয়ানী আদালতে ওগালতী করিতে আরস্ত 
করিলেন এবং ক্রমে তাহা! দ্বার! তিনি প্রভৃতত অর্থ উপাঁ- 
জন করেন। | . 

কিন্তু দ্বারকানাথই কার ঠাকুর কোম্পাশীর প্রাশস্বরূপ 
ছিলেন। ইচার কাকর্্ধ তিনিই পরিচালন করিতেন 
এবং টাকাও তিনিই যোগাইতেন,। এই ক্ষারবারের 
আর্থিক ব্]াপায়ে ঠিনিই সর্বময় কর্ত। ছিলেন ঠ জন্য 
কোনও অংশীদারক্চে তিনি আরিক বিষঃ় কিছুমাত্র 
হত্যক্ষেপ কমিক্ে দিতেন না। ত্বারকানাথের নিজের 
অর্থবল, ইউনিস্বন ব্যাঞ্কের সহিত তাহার যোগ এবং 
অন্যান্য ব্যাক ও কুঠিতে তাহার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে 
অগাধ বিখাস_-এই সকলের ফলে, এই কারবারে যখন 
যত টাকার দরকার হউক ন1 কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা 
যোগাইতে পারিতেন। 

এই কারবার সংশ্রবে দবারকানাথ শিলাইদহ এবং 
জন্যান্য স্থানে নীলের কুঠি স্থাপন করেন। তাহার 
পৈতৃক জমিদারী কুমারখালিতে এখন গভর্পমেণ্টের একটি 
রেশমের কুঠি ছিল। গভর্ণ,মণ্টের রেশমের একচেটিয়া 
ব্যবপায় রহিত হুইলে ছয়কাঁনাথ কুমারখাপির কুঠি ক্র 
করিয়। লন এবং কার ঠাকুর কোম্পানীর পক্ষ হইতে 

দ্বারকানাথের পরিশ্রমশহ্তি। বিচক্ষণতা ও মানছছষের সহিত বুঝিয়! চলিবার নুবুদ্ধি অসাধারণ ছিল; তাহার 
অর্থবল এব! প্রতিপত্ধিও পরিমিত ছিপ। এইজন্য 
অগ্রতিহত গতিতে কার ঠাকুর কোম্পানীর উন্নতি হইতে 
লাগিল । ক্ধমে সফল লোকে এই হৌস্টিকেই ভাৎ- 
কালীন বণিকসম্প্রদাক্জের প্রতিনিধি বলির! গণন। করিতে 
লাগিল। 

ঘবারকানাথের জমিদারী কার্যের সফলতাও তাছার 
ব্যবসায়ের ও কারখানাত্ম সফলতার অনুরূপ হ্ইয়াছিল। 
তিনি কারবারে প্রবেশ করিবার পর করেক বৎসরের ' 



কার্তিক, ১৮৪৮ 

মধ্যেই নিয়লিখিত জগিদারীসকল ক্রয় কয়েন £--রাজ- 

'সাহী জেলার কালীগ্রাম) পাবন! জেলার শাহাজাদপুর ) 
রঙ্গপুর জেলার গ্বরূপপুর় 7 [ হুগলীতেঞ্] মগুলঘাট পর. 

গণার তেরো আন। অংশ, ঘবারবাসিনী ও জগদীশপুর 

যশোহরে মহগ্থদশীহী) কটকে শরগড়ী। প্রভৃতি ।*-- 

(11517, 1০0, 12, 15, 16 $সংক্গিপ্ত ভাবানুযা? )। 

স্বারকানাথের টুষ্টভীড.। 

পাঠক দেখিতে পাঁইতেছেন যে কমার্শিরাল ব্যান 

ফেল কওয়াঁতে তাহার দেন! ভ্বারকানাথের স্ষম্ধে আসিয়া 

পড়িয়ান্িল। হদিও এই ক্ষতি দ্বারকানাথের পক্ষে 

বিশেষ মারাত্মক ছিল ন|, এবং কার ঠাকুর কোম্পানীর 

গ্রতিষ্ঠ।র সময়ে তিনি কপিকাতার একজন প্রধান ধনী 

ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞত! 

স্ররণ করিয়। তাঁহাকে সাবধান হইতে হইল যে, যদি 

কফোঁন দিন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অথবা কার ঠাকুর কোম্প'নী 

ফেগ হয়, তবে আবার যেন এরূপ ঘটিয়া তাহার সর্বস্ব 

নানষ্ট হয়। বিশেষতঃ কমার্শিয়াল ব্যাঞ্ষের তুলনায় 

ইউনিয়ন বযাস্কর এবং কার ঠাকুর কোম্পানির মুগধনও 

অনেক অধিক ছিল, এবং তাহাতে দ্বারকানাথের আর্থিক 

দায়িত্বও অনেক অধিক ছিল। এই কারণেই তিনি 

১৮৪০ সালের ২ শে আগষ্ট তারিখে একটা 19920 ০6 

39067)67% সম্পাগন করিয়! নিজের কতকগুলি 

সম্পত্তির উপরে ট্র্টী নিযুক্ত করিয়া! তাহ! রক্ষা করিবার 

ব্যবস্থা করেন। ইহাই ভ্বারকানাথের টরষ্টডীড্* । 

'বক্ষের জাতীয় ইতিহাস? পুস্তকে ( ব. জা, ই. ব্রা, 
৬। ৩২২-৩২৪, ফুউনোট ) রাঁমলোচন ঠাকুরের উইলের 

যে সম্পত্বিতালিক! প্রদক আছে, এবং দ্বারকানাথ 

ঠাকুরের উইলের বর্ণনার ভিতরে এই ৭১০০৫ ০৫ 

9610767/ঞর অন্তভূক্তি 'সম্পতিগুলির যে উল্লেখ 

আছে, এই উত্তরের তুলন! করিলে দেখা যায় তে 

দ্বার়কানাথ নিজের ৮টি পরগণ। (অর্থাৎ অধিকাংশ 

সম্পত্তি) এই ট্ুভীত, ভুক্ত করিয়াছিলেন। (দবেন্ত্রনাথ 

আয্মজীবনীতে (৭* পৃঃ) এই সম্পত্তির সংখ্যা! “চারিটি' 

বলিরা লিখিয়াছেন ; তাহা ঠিক নছে। 

র্টভীড, খারা সম্পত্তি রক্ষ। করিবার এই প্রয়াসের 

নানাধিধ কারণ ছিল। একটা কারণ এই যে, সেই 

গনয়ে যৌথ কারবারের অংশীদারগণের মধো আর্থিক 

দাযিত্ব তাগ করিয়া! দিবার অনা, অথবা সমএ কারবারটার 

আর্থিক দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার জন্য, কোনও 

প্রন্কার আইন (“লিমিটেড কোম্পানীর আইন) 

গ্রচলিত ছিল না। কোনও কারবার ফেল হইলে, 

লিকুইডেটরগণ নিত খামখেয়াপীর বশবর্তী হইয়া, যে 

আআংশীদারকে হত অধিক ধনী বলি! মনে করিতেন। 

 দ্বায়কানাথ ঠাকুরের বিষয়সন্পতত ২৯২ 

তাহার উপরে তত অধিক পরিমাপে ক্ষতিপূরণের তার 
নিক্ষেপ করিতেন | এই কারণেই গিরীক্রনাথ দেবেজ- 
নাধকে বলিয়াছিলেন, (আত্মজীবনী ৭২ পৃষ্ঠা) 
সাহেবদের তে] কোন বিষিয় বিভব পৃথক সম্পত্তি নাই। 
যদি কখন বাণিজোর পতন হয়, তবে মহাঁজনেয়! আমা- 
পিগকেই আপিয়া ধরিবে, আমাদেরই বিষয় আটক 
পড়িবে, আমাদিগফেই সকল টাক! বুষাইয়া দিতে 
হইবে | দেনার দায়ে আমাদেরই বিষয় বিক্রয় হইয়া 
বাইবে। লাভের সময় এখন তাহারা ভাগী, কিন্তু " 
ক্ষতির দায়ে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। লা 
খাইয়। তাহার! চলিয়া যাইবে, ক্ষতি গণনা করিয়া 
কেবল আমরাই যথাসর্বন্থ দিতে থাকিব 1 

সেই যুগে বাণিজ্য এবং জমিদারী, এই বিবিধ 
কাধ্যে লিড হওয়াতে, কলিকাতার বহু সন্ত্ান্ত বংশের 
অতি দ্রুত উত্থান ও পতন সংঘটিত হইত। এই জন্য 
তৎকাণীন ধনীদিগের মধ্যে এই প্রকার 19০০] ০0: 
56616110106 অথব1 %111এর দ্বার! পুত্রগগকে কেবল 
জীবন-স্বত্ব (116 1009198% ) এবং পৌন্রগণকে সম্পূর্ণ 

নিব শ্বতব (90301066 701161015110 ) প্রদান 
করা, একটি প্রথ। দীড়াইয়। গিদাছিল। কেবল 
দ্বারকানাথ ঠাকুর নহেন, রমানাধ ঠাকুর, গোপাললাল 
ঠাকুর, প্রসিদ্ধ ডাক্তার দ্বারকানাথ ওপ্ত (ডি ওপ), 
প্রতৃতি অনেকেই এইরূপ করিয়।ছিলেন। এই ব্যবস্থার 
সারা বিষয়-সম্পত্তি অন্ততঃ ছুই পুরুষের স্থিত্তিকাগ 
পর্য্যন্ত রক্ষা পাইবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়! যাইত । 

এই ব্যবস্থা হেতু, যখন গিরীন্নাথ ও-নগেন্ত্রনাথের 
মৃত্যুর পর দেবেস্্রনাথ এক সমগ্র পরিবারের কর্তী। ও 
অভিভাবক হইলেন, তখনও, (তিনি কেবগ জীবন- 
্বত্ব-তাগী বলিয়া) সম্প,ত্বর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
তাহার কোন অধিকার জন্মিল না। বহুকাল পরে 

সমুদয় উত্তরাধিকারীগণ একআ কোর্টের সাঞ্বায্যে 
দেবেন্দ্রনাথকে এই অধিকার দান করেন) তখন এই 

অধিকারের বলে দেবেন্্রনাথ স্বীয় উইলের দারা সম্প- 
তির ব্যবস্থ! করিতে সমর্থ হন। 

পাধারণতঃ পত্বীবিয়ে!গের পরে, অথবা যখন আর 

সস্তানাদি জন্মিয়া। সম্পত্তির অংশীগ সংখ্য। বৃদ্ধি হইবার 

সন্ভাবন। থাকিত নল! এমন লময়ে, এইন্সপ 1999 ০ 

99101018070 সম্পাদন কব! হইত | ভ্বারকানাথের 

পত্বীবিয়োগের তারিখ এখন আর জানিতে পার! 
যাইতেছে না) কিন্ত খুব সম্ভবতঃ তিনি পত্বী-বিয়োগের 
পঞ্কেই এই [০৫ সম্পাদন করেন। 

ষ্টভীড. সম্পাদনের যে সকল কারণ এখানে প্রদর্শিত 
হুইল, তাহা ব্যতীত আর একটা ইঙ্গিত দেবেজ্জনাথের 



আত্মভশীবনীর (৭ পৃ 
“তাহার স্মৃতীক্ষ বুদ্ধিতে তিনি [ দ্বারকানাথ ] বুঝিয়া- 
ছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার 

আমাদের [ পুন্তগণের ] হাতে পড়িলে আমর! তাহ। 

রক্ষা! করিতে পারিব না।” দেবেজ্নাথের এই উক্তি 

আত্মাবমাননাপ্রস্থত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। 

গিরীন্দ্রনাথ বিষয় সম্পত্তি পরিচালনে অতি মুদক্ষ 

ছিলেন । দেবেন্ত্রনাথ সেরূপ না হইলেও, পিতার এন 

অধিক অনাস্থাভাজন ছিলেন খলিয়! আমাদের মনে-হয় 

না; কারণ, দেখ! যায় যে স্বারকানাথ নিজ উচলে 

দেবেন্্রনাথকে স্বীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির একজন একৃজি- 
ফিউটার নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

হারকানাথের মুক্তহ্প্ততা ও ব্যক্সশীলঙ।। 

ইউনিক্সন ব্যাঞ্ষের জন্য দ্বারকানাথকে নানাভাবে 

ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত | ইহাকে রক্ষা করিতে গিক়। যে 

তাহাকে মধ্যে মধ্যে ক্ষতিপূরণ করিয়। দিতে হইত, তাহা 
পূর্ব্বেই বল। হুইয়ছে। তত্যতীত দ্বারকানাথ আইনঘটিত 

বিধি-ব্যবস্থায় এবং ব্যবসায় পরিচালনে যেন্দপ সতর্ক! 

ও বিচক্ষণরতার পরিচয় প্রদান করিতেন, কেহ ব্যক্তিগত 

হুঃখ নিবেদন করিতে আসিলে তাহাকে অর্থ দান করিবার 

সময় সে সঙর্ক্। ও বিচক্ষণত্তা রক্ষা! করিতে পারিতেন 

না। সহদয়ত। ও প্রতিপত্তি রক্ষার 'আকাজ্ণ, এই দুই 
মিলিয়! তাহাকে অতিরিঞ্ মাত্রায় মুকহত্য করিয়! তুলিয়।- 
ছিল। শুধু তাহার ন্বদেশীকগণই যে তাহার দান 
গ্রহণ কষিত্তেন তাহা! নছে। “অনেক সাহেব টাকা 

শোধ করিতে ন! পারলে ্বারকানাথের দয্মাক্িক্ষ। 

স্বরিতেন, এৰং ঘ্বায়কান।থ নিজে সেই দেন। শোধ 

জিতেন। ইহাতে যেমন আর্থিক ক্ষতি হইত, তেমনি 

প্রস্তিপন্তি জাঁভ হুইত। সরকারী কর্মচারী সকলেই 

এঞ্জন্্য একঞ্কার সাহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন 
এবং মকলপ্রকার কার্য্যেই তীছার সাহায্য করিতেন ।” 

( ব. জা, ই. ব্রা, ৬।৩৩২ )। 

ঘারকষানাথের মুক্তহস্তঙার কাহিনী প্রায় আরব্যোপ- 

ন্যাসের মন়্! কৌতুহলী পাঠক «বন্ধের জাতীর ইতিহাস" 

পুস্তকের ব্রাজ্ুধকাণ্ডের ৬1৩৩৪ _-৩৪৯ পৃষ্ঠা পাঠ করি- 

বেন। ১৮৩৪ সালের ওর! ফেব্রুয়ারী তারিখে (70675661 
এ 177127728, 7847, 010101019£1051] 7৮12৮ নানক 

অংশে এই ভার্দিখ উল্লিখিত আছে) ছ্বারকানাথ 71015030( 

01।27-12015 9০০8৪ তে এক লক্ষ টাক। ঘন করিয়।- 

ছিলেন ; এক্স দানের পরিষাণ সে সময়ে সকলকে চমকিত 

করিয়াছিল । শীযর় উইলেও তিনি এক লক্ষ টাক! দক্গি্র- 

ধিগের সাহস দান কক্গিবার ব্যবস্থ। করেন। এই 

বন্দানাত। :-ত গুহায় পদোচিত. সম্্নরক্ষা করিবার 

£) এই উক্কিতে পাওয়া যায় ১. 

তত্ববোধিনী : পত্রিকা, 
» ক জো হার তথা গুল ৬. 

২১ কয়, তথ ভার 

তাহার বেপ- জনা৪ নত রস রি হুইত। 

গেছিয়ার ডিনার ভোজের বার ও বিলাতের ব্যয়ের কথাও 

সর্বজনবিদিত। 

আদিক্রাক্সমাজের অধ্যক্ষদভার 
কার্যবিবরণ । 
৯উ আশ্বিন, ১৩৩৩ সাল। 

গত ৯ই আন, ইংরাপ্ী ২৬ শেসেপ্টেম্বর রবিবার 

প্রাতঃকাল ৯ ঘটকার সময় আদিব্বাক্ষদমাজ খিতল-গৃহে 

গত ৩রা আশ্খিনের বিজ্ঞপন অনুসারে মধ্যক্ষসতার এক 

বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্মলিখিত সভ্যগণ 
উপস্থিত ছিলেন-__ | 

(১) শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লীক, (৯) শ্রীযুক্ত চিস্তা- 

মণি চট্টরেপাধ্যার। (৩) শ্রীযুক্ত পাচুগেপাল মল্লিক, 
(৪) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (৫) শ্রীযুক্ত 
স্থরেশ5জ্্র সাংখ্যরেদাস্ততীথ, (৬) শ্রীযুক্ত নির্শলচন্জ্র 
বড়াল এবং (4) শ্রীধুক্ত ক্ষিতী্রনাথ ঠাকুর । পরে 

(৮) শ্রীনুক্ত গ্ষেমেন্্রনাথ ঠাকুর বি-এস্সি অধ্যক্ষরূপে 
পরিগৃহীত হুইন্সা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। 

১। ক্ষিতীক্ত্র বাবুর প্রস্ত।বনে সর্ব্বসম্মতিজমে ওউ্যুক্ত 

শিতিকঞ্ মল্লিক ষহাশর সাঁপতির আসন গ্রহণ করি- 
লেন ।, 

২। ক্ষিতংজ্ বাবুর প্রস্তাবনে, পাচুগোপান বাবুর, 
লমর্থনে এবং সর্ধসম্মতিক্রমে শীযুক্ত ক্ষেমেন্্রনাথ ঠাকুর 

বি-এস্পি অধ্যক্ষমভার সভ্যন্নপে পরিগৃহীত হুইয় সর্ধ্ব- 

সম্মতিক্রমে এই অধিবেশনে যোগদান করিবার অধি- 

কার লাভ করিলেন । 
৩। অধাক্ষসভার অন্যত্র সত্য ও আদিসমাঞ্জের 

পরমছিতৈষী শ্রীযুক্ত নরেক্ত্রন্্র ঘোষ এই অধিবেশনে 
উপস্থিত হইতে অসনর্থ হওয়ায় হৃংখ প্রকাপপূর্বক 

এবং সমান্ধের আর্থিক অন্বস্ছল হার জন্য গভীর সথাছু- 

ভূঠি প্রকাশের সঙ্গে ২৫৬ পঁচিশ টাক। পাঠাইয়। ষে 

প্র লিখিয়াছেন, তাহ! পহিত হইল। . 
স্থির হইল, তাঁহাকে সম্ভার স্কৃতজ্ঞতা জ্বানাইয়| 

ধন্যবাদপত্র প্রেরিত হৌক। 
৪ সুরেশ বাবুর প্রস্তাবনে, চিন্তা +ণি বাবুয় সমর্থনে 

এবং সর্বসপ্মতিক্রচুম শ্রীযুক্ত ক্ষেসেঞ্জ নাথ ঠাকুর আদি- 
ব্রাঙ্মসমান্ধের সহযোগী সম্পাণক নিষুক্ত হইলেন । 

৫। সভাপতি মহাশকের প্রত্থাবন এবং খগেক্ 

বাবুর সমর্থনে শ্রীযুক্ত ক্ষেমেভ্রদাথ ঠাকুর তকযোধিনী 
পদ্ধিকার সহকারী সম্পাদক নিহুক হুইণন ॥ 

জি ২৮৩, 



রতি 

ঙ ) সভাপতি মহাশয়ের রন্তাধনে ্রবং সর্বসন্মতি- 

ক্রম আমিসমাজের সভাপতি কে হইতে পারেন, তাহার 

' নাম অধ্যক্ষসভার আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করি- 

বার তার ক্ষিতীক্্র বাবুর উপর প্রদত্ত হইল। 
৭। আদিত্রাঙ্ষসমাজের গৃছসংস্কার বিষয় আলোচিত 

হইল। | 

ছুই ঠিন বার এই গৃহ ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বিশ্বেখবর 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখানো হইয়াছে । তাহার 

মতে মেরামত করা বিশেষ আবশাক । এ বৎসর হইতে 

ছাদ ফাঁটিয়। জল পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। অল্পকাল 
হইল, গানের বেদীর দক্ষিণ দিকের অংশ পড়িয়। যাই- 

বার উপক্রম হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় খখপ্রদান 

করিয়। প্রায় ছইশত টাকায় উহা! মেরামত কৰাইয়- 

ছিলেন । এখনকার নিতাস্ত দরকারী মেরামত গুলিও 

করিতে গেলে প্রার় তিন চার হাজার টাক! লাগিবে।. 

মহর্ষির ষ্রেট হইতে যে ২০২ ছুই শত টাকার মাসিক 

বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা মামুপী খরচের পক্ষেও 

যথেষ্ট নয়। মহর্ষর ই্রেটের চেকদ্দাখিলা ছাপাঁনে! 

প্রতৃতি যে সকল মায়ের পথ ছিল, সে সমস্ত কার্ধ্য 

বর্তমানে অন্যত্র হওয়ায় পূর্বের আয়ের পথগুলিও বন্ধ 

হইয। গিয়াছে। আুতরাং চাদ! সংগ্রহ ব্যতীত মেরামত 

কাধ্যে হস্তক্ষেপে করা সম্ভব নয় । এখন বিবেচ্য, কি 

উপায়ে এই চাদ! সংগ্রহ হইতে পারে। 

সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশক্রমে এবং সর্বসম্মতিক্রমে 

আদিব্রাত্মসমাজের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ 

স্থির হইল যে, বদান্য ব্যকি প্রভৃতির নিকটে আবেদন | 

এঘং অন্যান্য উপায়ে চাদ আদায়ের সাধ্যমত চেষ্ট! 

কর! হৌক। 

৮) আদি সমাজের আর্থিক উন্নতিসাধনের উপায় । 

বিষয়ে আলোচনা হুইল। . 

আর্থিক উন্নতি সাধনের বর্তমানে সর্ধপ্রধান উপায় 

শ্রহর্ধির টেট হইতে তাহার উইণ অনুলারে প্রাপ্য 

মাসিক ২০৯২ টাকার বৃত্তি নিরমিতন্ূপে পাওয়!। 

মহর্ষির উইল জনুদারে তাহার টের যে অংশ পুজ্যপাদ | 

৮ছিভেক্নাথ, ৬সত্যেন্্নাথ এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ | 

পাইয়াছেন, সেই অংশ হইতেই আদিপমাজে মাসিক 

২৭৯২ টাক! বদি দিবার ব্যবস্থা আছে। তাহার 

উইলের 9850807 ছিলেন ৬বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীধুক্ত 

ন্বরেন্্রনাথ ঠাকুর এবং জ্রীযুক্ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

মহর্ষির পরলৌকগমনের পর ৬ছি“জন্্ুনাপ, ৬দ'ত্যজন(থ 

এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, এই তিন জনের পক্ষ হইতে 

উর্বীঞ্জের তদানীন্তন মাধারণ কর্ণাচারী শ্রীযুক্ত গোপাল- 

চক্র চট্টোপাধ্যায় প্রতি মাসে টাকা! দি! রলিদ গ্রহণ 

ফান়্িতেন। কয়েক বৎসর বাদে কিছুকাল যাবৎ 

২১৯৩ 
পা পপ তি 

৬সতোনাথ, এবং সাহার পরলোকগমনেন পরে শ্রীযুক 

স্ুরেন্্রনাথ ঠাকুরের কর্ধচারী উপরোক্ধ তিন জনের 

পক্ষ হইতে টাকা দিয়! রসিদ গ্রহণ করিতেন । অবশেষে 

গত মাঘ মাল অবধি উক্ত বৃত্ত পাওয়। যায় নাই। 

গত ৩, চৈ সুরেন্দ্র বাবুর সরকার পত্দের হবার! স্বান।- 

উয়ছে যে, গত মাঘ মাস হইতে শ্র)যুক্ত রখীন্দ্রনাথ 

ঠাকু্ন ( রনীন্ত্র বাবুর ছ্রেট হইতে) উক্ত বৃত্তি দিবার 

ভার গ্রহণ করিয়াছেন । তদনুলারে রথীন্দ্র বাবুকে হই 

খানি পত্র, শুন্মধ্যে একথানি রেজ্ছ্বী ডাকে লেখ হয় ॥ 

দুঃখের বিষয় একখানিরও উত্তর পাওয়া যায় নাই। 

মিটনিগিপাল টেক্সের বিল যাহা! আপদিয়াছিল, তাহ! 

রবীন্দ্র বাবুর বপ্নাঁন কর্ণচারী উক্ত গেপাল ত্র চট্টরো' 

পাধায়ের নিকট পাঠাইর। দেওয়াতে তিনি তাহা শোধ 

করিয়। দিম়াঞ্ধেন। এখন, উক প্রাপ্য মাদিক বৃদ্ধি 

নিয়ামতকূ'প পাইবার এবং মাঘ অবধি কার্তিক 

পর্য্যন্ত বাকী পড়! ন্যনাধিক ২০**২ দুই হার টাকা 

অনিপদন্বে পাইণার ব্যবস্থ। না করিলে সমাজের সকল 

কার্ধাই বদ্ধ করিতে হয় । কারণ সমাজের অন্য আমের 

পথ প্রায় সমস্তই বন্ধ হইয়! গিরাছে। সমাজের বর্তমান 

কন্মচারী প্রায় দশ বারো জন। উহাদের বেতন, 

নিযমিত দিবার কি ব্যবস্থা করা যায়? এদিন পর্যন্ত 

সম্পাদক মহাশয় খণপ্রদান করিক্স। কোন প্রকাত কাজ 

চালাইয়! আমিতেছিলেন। কিন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহ। 

সম্ভব নহে। 

সভাপাত মহাশয়ের নির্দেশক্রমে এবং সর্ববসন্মা তিঠে 

স্থির হঃণ যে, বৃত্তি বাবতে উপরোক্ষ প্রাপ্য যাহাতে 

অবিলম্বে এবং পরে যাঁহীতে উক্ত মাসিক বৃস্তি নিয়মিত- 

ভাবে মাসে মাসে পাওয়। যায়, তাহার জন্য রবীন্দ্র 

বাবু প্রন্থৃতিকে সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত পত্রে 

বিশেষভাবে অনুরোধ করা হৌক । ্ 

৯1 ভন্ববোধিনী পত্জিকার শ্রীবৃদ্ধিসধনের উপায় 

আলোচিত হইল। 

বর্তমান বংসরে পত্রিকা ৮৪ বৎসরে চলিতেছে। 

অনেকে বলেন, পত্রিকার আকার “প্রবাসী” “বঙ্গবাণী, 

প্রভৃতির আকারে পরিবর্তিত করলে ভাগ হয় এ৭২ 

ইহাতে বিজ্ঞাপন বেশী পাওয়াও সম্ভব । সর্বসন্মঠকমে 

স্থির হইল, এবিষন় আগামী ফাল্গুন মাপের শেষে নালো- 

চিত হইবে। 

১০. যস্ত্ালয়ের প্রবৃদ্ধিসাধনের বিষয় আলো চিত হইল। 

ইংরাপ্ী, বাঙ্গাল। ও দেবনাগরী অক্ষরাদির জন্য 

গ্রায় দেড় হাজার টাকা সংগৃহীত ছুইপে যন্ত্রলঃকে 

কতকট। 5611500129:008 ভাবে চালাইবার বাবস্থা কর। 

ঘাইতে পারে। 



২১৪৪ 

সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশ ক্রেমে এবং সর্ববসন্মতি- 

ক্রমে স্থির হইল যে, এই টাকার জন্য শ্রীযুক্ত 

প্র্্ননাথ ঠাকুরের নিকট আবেদন করা! হৌক।  . 

১১। সমাঙ্গের কোন অংশ ভাড়া দিবার প্রস্তাব 

আলোচত হইল । 

ভূতপূর্ব সভাপতি ৬দার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় 
নিয়তংলের এক অংশ ভাড়া! দিবার প্রস্তাব সর্বপ্রথম 

উপস্থিত করেন ।- অবশেষে নান! কারণে উহা চাপা 

পড়িয়! যায়। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, ট্রষ্টভীডের 

অবিরুদ্ধ কার্যের জন্য নিয়্তলের কোন অংশ ভাড়া 

দেওয়া যাইতে পারে, এবং 'এই ভাড়া দেওয়া সম্বদ্ধে 

যাহা উচিত বিবেচন1 করেন, তাহাই করিবার অন্য 

সম্পাদক গ্রীযুক্ত ক্ষিতীক্জনাথ ঠাকুরের উপর সম্পূর্ণ ভার 

দেওয়৷ গেল। 

১২। সাপ্তাহিক ও মালিক উপাসনার প্রীবৃদ্ধি- 

সাধনের উপায় আলোচিত হইল। 

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হুইল, মাসিক উপাসন! কোন্ 

সময়ে হইলে উপাসকগণের স্থবিধা হইবে ইত্যাদি বিষয় 

আলোচন1 করিয়! উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার ভার 

সম্পাদকঘ্ধয়ের উপর ন্যস্ত হৌক। 

১৩) গীতারহসা-বঙগন্বাদ মুদ্রণ ও বিক্রয় সম্বদ্ধে 

আলোচনা হইল। 

গত ১৯১৮ থৃষ্টান্বে আদিসমাঁজের তদানীত্তন অন্য 

তয় সভাপতি ৬লত্যেক্জনাথ ঠাকুর মহাশয় লোকমান) 

বাঁলগঙ্জাধরতিলক এবং আদিসমাজের সম্পাদক সযুক্ত 

ক্ষিতীশ্রনাথ ঠাকুর, এই তিনজনের মধ্যে গশিতারহস্য 

সম্বন্ধে যে চুক্কি স্থির হইছি, তাহ। পোকমান্য তিলকের 

১৯১৮) ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ২৩ মার্চ তারিখের ছুই পত্রে 

উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে ১৯১৮।১* মার্চ 

তারিখের সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত পত্রও দ্রষ্টব্য 

চুক্তির প্রধান 19০17 গুলি নিয়ে লিখিত হইল-_ 

(১) অনুবাদককে ২৯০০২ টাকা দেওয়া! হইবে, 

স্ধাহ। হইতে নুতন অক্ষর প্রভৃতি কেন! হইবে। 

(২) তিলক মহোদয় কাগজের সমন্ত দাম, ছাপা 

ইবার ব্যয়, 10:17001/5 ০1891£93 এবং বিজ্ঞাপনের খরচ 

দিবেন। 

চুক্তি মনুসাঝে সমন্তই পাওয়া গিস্বাছে ও যাইতেছে । 

কিন্ত এ পথ্যন্ত মোটে ১৬** খণ্ডের কাছাকাছি বিক্রয় 

হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রিত হইয়াছে ৭*** খও । লোকমান্য 

তিলক তাহার পত্রে ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছিলেন বে, 

সমস্ত খরচ উঠিয়। গিক্। যাহ। লাভ দীড়াইবে, তিনি তাহার 

অর্ধেক সমাজে সঙ্গে লঙ্গেই জান করিবেন এবং অপর 

অর্ছেক৪ তিনি সমাজে পরে দান' কয়িবেন। সমাজে 
বি 

শকুবোরধন পত্রিকা ২১ হল ধর্থ ভাগ 

স্বানাভাবের জনা সুজিত ফর্মাগুলির কোন অংশ নষ্ট 

হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সম্পাদক মহাশয় নিজের 

গায়িত্বে এগুলি সমাজে রাখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে- 
ছেন। সর্বমণ্মতিক্রমে স্থির হইল, লোকমান্য তিলক- 

মহোদয়ের পুর্রগণকে ফণ্ীগুলি সরাইয়া লইবার জন্য 
'মথব। তাহাদের দায়িত্বে অন্য কোথাও রাখিবার জন্য 
লেখ! হউক । 

১৪। আদি ব্রাহ্মদমাজে ইলেটিক পাখার ব্যবস্থা 
বিষয়ে আলোচন। হইল। 

আপাতত ১৭খান। পাখা হইলেই চলিবে । আন্দাজ 

এক হাঞ্জার টাক! লাগগিবে। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, 

ইহার জন্য চাঁদা সংগ্রহ কর! হউক। 

১৫) প্রেসঙ্যান শ্রতিনকড়ি দের সাহাযোর জন্য 
আবেদন আলোচিত হইল । 

তিনকড়ি ৪২৪৩ বৎসর ধরিয়। একাদিক্রমে যন্ত্রালয়ের 

কাধ্য করিতেছে । তাহাঁর কন্যার বিধাহ উপলক্ষে 

খণের জনা কিছু সাহাব্য চার। 

বর্তমান আর্থিক অবস্থায় উহাকে সমান্ত হইতে কোন 

সাহাযা গেওয়া লম্তব হইবে মা) উপস্থিত অধ্যক্ষগণ 
নিজেদের মধ্যে টীদা। সংগ্রহ করিয়া উহাকে ২১২ টাক 

দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন--চিন্ত।মণি বাবু ১০২, ক্ষিতীজ 
বাবু ৫২, পাচুগোঁপাল বাবু ১২, সিতিকণ বাবু ১২, খগেন্্র 

বাবু ১৬ নির্ঘলগগাবু ১২, স্থরেশ বাবু ১২ এবং (ক্ষমেজ্ 

স্থির হইল, সমাজের 

বাবু ১৯৮ ॥ 

১৬। গত মাঘোৎসব উপলক্ষে আদিসমাজের মেরা- 
মত বাবতে শ্যুক্ত বিশ্বেখবর মুখোপাধায়ের প্রত 
১১৩1৮৬ পাইয়ের বিল আলোচিত হুইল । সর্ধসল্মাতি- 

ক্রমে স্থির হইল, ইহ। পরিশোধ করা হউক । 
ববশেষে সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া! 

সভা ভঙ্গ হইল। 

ওক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
| সম্পাদক । 
১৫ই কার্তিক, ১৩৩৩ । 

শ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় । 

শ্রীনির্মলচক্র বড়াল। 

শ্রীসিতিকঞ মল্লিক 

সভাপতি । 

২৮শে কার্তিক ১৩৩৩ । 

গ্রন্থপরিচয়। 
( ইক্ষেমেজ্রনাথ ঠাকুর বি. এস্-সি ) 

আর্থিক উন্নতি ---মালিক পত্র । সম্পাদক 

শ্রীবিনয়কুমার সরকার. প্রাণ্ডিস্থান--১০৭ মেছুয়াবাজার 
হ্বীট, কলিকাতা । 

আমকা এই নবগ্রকাশিত সহযে/গীকে বাংলার . 



কার্তিক, ১৮৪৮ 

সাঁসিকে এক নৃত্তন পথ্প্রবর্থন করার সাদর অভিনন্দন 

জানাইতেছি। উপন্য।স ব1 গল্প ন। দিয়াও যে অধ্যাপক 

সম্কার নাশ বাংলাদেশে এক নুতন ধরণের মালক 

চালাইতে চাহছিতেছেন, ইহ তাছ।র হুঃলাহস বপিযাই 

অআহুনকে মনে করেল। কিন্তু তাহ! হইলেও আমাদের 

বিশ্বাস, তাহার এই “হঃসাহস” অচিরেই লাফল্যমগ্িত 

হইবে । বিনয়কুমার বাঙ্গালীর চক্ষু নিজের খরের ধন- 
ভাগারের দিকে ফিরাইয়। বাংলার যে উপকার করিতে- 

ছেন ভাহা। দেশ সহজে ভুণ্লবে না। আমরা এই পজরি- 

কার দীর্ঘপ্রদন কামন| করি। 
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সংস্কত কলেজিম্টে স্কুণ হইতে প্রকাশিত এই যন্ম।সিক 

পত্রিকাটি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের ঘ।র! পরিচালিত 

হইতেছে । এই ছাত্রবর্ের সকলেই সম্ভবতঃ যোড়শ ব! 
সপ্তদশ বর্ষের নিয়ে । কিন্তু তাহ! হঈলেও ইহার! যেরূপ 

নিপুণভাবে এই পত্রিকা পরিচালন করিতেছে, তাহাতে 

তাহাদের প্রশংল! ন। করিয়া থাক যায় না। আমরাও 

বন্থু বৎসর এ (বিদ্যালয়ে পড়িয়াছি। আঙ্গ কয়েক ৰৎ- 

সর বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও (স্মহবন্ধন ছির হয় নাই। 

আমরা আশ! করি, উত্তরোত্তর ইহার শ্রী অধিকতর 

খ্দ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। 

নীলাচল---উচুণীলাল বন রসায়নাচার্যা সি আই 

ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এক পি এস্ প্রণীত এবং 

শ্রীজোতিঃপ্রকাশ বনু এম্ খি* এফ. সি এস্ কর্তৃ* ২৫নং 
মহে্জ বন্ধুর লেন কলিকাতা হুইতে প্রকাশিত?) মূল্য 

১২ এক টাক1। 
গ্রন্থকার এই গ্রন্থে পুরী এবং আন্ুযঙ্গিকরূপে পুরীর 

নিকটবর্তী ছুই চাঁরিটি স্থানের বিশেষতঃ পুরীর জগক্লাথ- 
মন্দিরে দগল্পাথের যেসকল উৎসবাদি হয় তাহা মুন্দর- 

জবাবে পুঙ্ধান্ুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের শেবে 

রুনন্দনবিরচিত 'ভরপুরযোত্তমক্ষেত্রতত্ব' সংযোজিত 

হওয়ায় গ্রন্থট। আরও উপাদেয় হুইয়াছে। কেবল একটী 

বিষয়ে আমর] রসায়নাচার্ধ্য মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, 

বিবরটী ১৯*৩ সালে লিখিত, ন্গতরাং সব্ধত্র বর্তমান 

অবন্থার সহিত নাও মিলিতে পারে। টীক! টিপ্পনী ছার! 

গরন্থটী বর্তমান যুগে উপযোগী করিলে সর্বালনূন্দর 

হইত । ছাপা। ও বাধাই ভাল। . 

সমাজরেণু ।-_এ্ীমহেন্্নাথ কর প্রণীত। 

গ্রফাশক--নিরঞ্জন বিজলী, গোকুলনগর গ্রাম, মেদিনী- 

পুর । মুল্য আট আনলা। 

, এই এ্রুছটী কতকগুলি সুঙ্গর সামাজিক কবিতার 

সঙ্গি । ইহা অল্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের তেরী বলি- 

লেও চলে। গ্রন্থকার স্থৃণ্ষ্টরপে অন্পৃশ)তাঁর অন্বভা- 
ণ 

নু) রে রি 

বিক মৃত্তি হিন্দুসমজের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ভবে ইহা- 

০5৩ কি হিন্দুসমাঞ্জ আাগিবে? ছুই একটি ভিন্ন সকল 
কবিতাই এত সুন্দর তে শেষ ন। করিয়। ছাড়) যার ন]। 

আধ্যসমাজজ কাহাকে বলে 1-_-ভীরম্পচস্্ 
বন্দযোপাধ্যান় প্রণীত । 

গ্রন্থটী পাঠ করিপে আধ্যসঘাজের মত ও বিশ্বান 

সম্বন্ধে বেশ একটু ধারণ! জন্মে। স্বামী দয়ানন্া সরস্বতীর 
জীবনবৃন্তাপ্তট ম্বনন কথায় লিপিবদ্ধ হইলেও রীতিমত 

কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে । আর্যনমাজের মতের সহিত 

ব্রাঙ্মসমাঞ্জের মত দুই একটা ভিন্ন অনেক অংশেই মিলি 

যার । এক সময়ে আর্ধ্যসমা ও ব্রাঙ্গনমাঞ্জের পরম্পর 

মিলনের পর্যন্ত কথ! উঠিন/ছিল-+মতে এত খিল 
আছে। গ্রন্থের ছাপ। ও কাগজ ভাল। 
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শ্ীনমূতলাল বন প্রণীত । মুল্য তুই টাক। মা । ৩২নং 

সরকার লেন হুইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। 

গ্রন্থটা ইংরাঁজীতে লিবিত। গ্রন্থকার আধুনিক যুগের 
উপষোগী করির! সকল,ঃধর্্মের এবং সমাজের সামজস্য 

করিতে চাঁহয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্যম এবং দৃষ্টির 
উদ্দারত। প্রশংলনীয় । আমরা আশ! করি তাহার. এই 

চেষ্টা সাফল্যলাভ করুক। এই উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাক্ম- 

সমাজের জন্ম । 

ভগবদ্গী(তিমাল। ।---ধর্বিষয়ক সঙ্গী ৬-সংগ্রছ । 

সংগ্রাৎক রান্ধ শ্রীযুক্ত যোগেজ্লাখ ঘোষ বাহু।ছুর এম্-এ, 

বি-এল.। প্রকাশক --্রললিতমোহন ঘোষ । ২৩১।৩নং 

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাত|। 
গ্রন্থটী অনেকগুলি সঙ্গীতের সংগ্রহ । সংগ্রহটা নুনি- 

পুগ হুইয়।ছে। সর্বাপেক্ষা নুপ্দর হইয়াছে সুচীপজ্ঞে 

বিষয়নির্দেশ। এইখানেই সংগ্রাহকের কৃতিত্ব প্রকাশ 

পাহয়াছে । 
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পুস্তকগুলি বিদ্যাপক্ধের উপযোগী করির! লিখিত। 

ঘেনকল বিষয় 1নর্বাচিভ হুইফ়াছে, তাহ! বালকগণের 

পক্ষে সুবোধ্য হইবে বলিঙ্কাই আমাদের বিশ্বাস । 

শোক-সংবাদ। 
এনীদকধস্ত মুখেপীধ্যায় বিগত ১১ই 

আশ্বিন বুধবার বেহালাত্রাঙ্গণমাঞ্জের সম্পাদক রায় 



২৯৬ তত বোধিনী পত্রিকা! ২১ কর, ৪খ তাগ 
৭৯ কি চযাতি ডি তি তত - গজ 

সাহেষ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার | উপেক্্রনাঁথ নাগ চৌধুরী মহাশয়ের পু কল্যাণীয় শ্রীষাম্, 

ভবানীপুরের অনয় সরকার লেনস্থ বাসবাটীতে পরলোক | বাদবানন্দের ভন্মতিথি-উৎসব শুসম্পর হইর়। গিয়াছে। 

গমন করিপ়াছেন। ভগবান্ তাহার পরলোকগভ আত্মাকে | তছপসক্ষে জাদিবাক্ষলমাজের শ্রদ্ধাম্পদ জআচার্যা ভীমুক 

স্থশীতন্ন কোড়ে স্থান দান করুন, এবং তাহার শোকার্ত | ক্ষিতীজ্রনাথ ঠকুর মহাশয় যথাবীতি উপাসনা ও 

পুত্রগণের অন্তরে সাম্বনা-বারি বর্ষণ করুন। উপদেশাদি আনুষ্ঠানি ক্ষ কার্য করিয়াছিলেন। ভগবান 

ডাক্তার ৬ডি. এন. রায় ।_দ্বনামধনয | বালককে মঙ্গল ও উন্নতির পথ অগ্রসর করুন। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক্ষ ডাক্তার ডি. এন, রায় বিগত |: বেহালা ব্রাঙ্মলমাজের সংশ্যত্সরিক উৎ- 

২১ শে আশ্বিন শুরুবার তাহার কলিকাতার বাস গবনে | সব--গত ৩শে কার্তিক মঙ্গলবার বেহালা খ্রাঙ্গ- 

পরলোকগত হইয়াছেন । তিনি স্বীক প্রতিতাবলে চিকিৎ- : সমাজের ব্রিসগুতিতম সান্বংলরিক উৎস বথারীতি সুপম্পরন 
সকমহলে বিশেষ যশন্পী হই উঠিরাঁচিলেন । ইনি ! হইয়াগিয়াছে । প্রানংকাপীন উপাসনা *॥ ঘকায় মারস্ত 

মহর্ধদেবকে থে শ্রদ্ধাভক্রি করিতেন ' মহর্ধিদেবের | হইয়াছিল । উপাসকসংখ্যা অধিক না হইলেও প্রভাত 

শেষণীবনে সাঁমানা অন্থণের -সংবাদ পাইলেই তখনই 1 ও পল্লীর স্বাভাবিক জিগ্চতায় সমগ্র উপাসনাটী বেশ 

তিনি ছুটিযা আসিতেন। ইনি শ্রদ্ধেয় ভর্গামোহন দাশ | জদয়গ্রাহছী হুইয়াছিল। . অপরাহু বেল! ৩ঘটিকার সময় 

মহাশয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করেন । আমরা ইস্থীর | ব্রাঙ্ষধর্খের পারায়ণ' হইল । উৎসষের এই অঙ্গটা বেছালা 

শোকার্ত প়্জনর্গিগকে আমাদের আস্তরিক সমবেদন। । ব্রাঙ্ষসমাছের একান্ত নিদ্স্ব ও 'অভিনব) ইহার অনাত্র 

জানাইতেছি। ভগবান ইহার লোকাস্ততরিত আত্মার | প্রচলন বাঞ্ছনীয় । র 

সুগতি বিধান করুন। শীতের শান্ত সায়াহু বখন ছায়ানিবিড় হইয়া পল্লীর 

৮ছিজেন্দ্রনাথ বন্থ |__ন্ীয় ঈশানচক্র বস । বুকে নামিয়া আপিল, তখন হইতেই সারং উপাপসনায় 
যোগ দিবার জন্য ৫লাকসমাগম আরম্ভ হুইপ । সন্ধ্যার 

ম র 'একমা র ছিপ্লেক্রনাথ বন্থ মহাশয় গত | 

ধর পৃর্বেই ব্রাহ্মমমাজ ও চি্ামণিবাঁবুর স্থবিস্তীর্ন গৃহ প্রাঙ্গণ 
১৮ই কার্থিক বৃহস্পতিবার মেদিনীপুরস্থ স্বীর পন্নীঞ্বনে 

পরলোফগণন কাঁরয়াছেন । ঈপানতগ্র বঙ্গ মহাশয় | পল সমাজ ও সম্ানায়ের উপালকমণ্ডলীতে পুর্ণ হট! 

পাচীন যুগের আক্ষগণের মধ্যে একত্বন খ্যাতনামা পুরুষ ৰ টা ধাপের দঙগণালোকে লমাজগৃহটী সিউিজরিতি 

ছিলেন। ইহারই উত্ভাগে রাঙ্গা রামমোহন রায়ের | শান্ত কোমল শতে,ম শু চ হইয়! বড়ই স্ন্বর দেখাইতে- 

গ্রস্থাবলী সংগৃহীত হইরাছিল। ইনি আবৃহ্য ব্রাঙ্মলনা- ছিল। প্রাঙ্গণন্থারে নহবৎ বগিগ্নাছে। প্রবেশপথ হইতে 
ৰঁ সোপানাবলী পর্যন্ত পত্ররঠিত স্ত. : 

গজের সেবাকেই শী জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াহিধেন। ূ উররিডিপাজেছি টির ঃ রা তার 
ৃ | ূ সর্বধ। ১ 

ইার পুর ছিলেন্্রনাথও চিরদিন ব্র/ক্মপমাঞ্জের অন্রাগী | পাতায় নি্ধ দাপালে'কে 
ও ধুপধুনার পবিত্র গন্ধে বেশে একটী অভিনব উৎসবের 

ছিলেন, এবং কিছুকাল আদিব্রাহ্মসমান্্বের কার্্যাধ্যক্ষরূণপ 
ৃ উঠিয়া পরী 

গেল । সঙ্গীতের অংশ বিশেষ সাফল্যমিত হইয়াছিল ।' 
4575758 উপানুনান্তে সমাগত জনগণের জলষোগের সবিশেষ বাবস্থা ছাড়িয়। যাইবেন, তাহ! আমরা ধারণ! করিতে পারি ৰ নর সা মু রে ক 
নাই। তাহার এই অকাঁল যৃত্াতে আমরা ছুঃশিত। : রয়। চিশ্তামণি বাবু সবের রা ত পুরাতন অঙ্গ ূ 
তদীর পুত-পারিজনদিপের এই গভীর শোকে আমর! যথারীতি বজায় রাখিয়াছিপেন। চিস্তামণিবাবু ও তাহার 

রি ৷ পুত্রগণের আতিথেয়তা সবিশেষ প্রশংসলীয় | বেচালার 
আন্তরিক সমবেদন। জানাইতেছি ; ভগবান ইহার ূ এই ব্রাহ্মমাঞ্জ গ্রতিহ্িত হইবার অব্যবহিত পরে পুজ্য- 

পরলোকগত আম্মার কগ্যাণ করুন। পাদ মহধিদেব শ্ররদ্ধাম্পদ €বচার।ম বাবুকে একখানি 
চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, £কালে বেহালার এই ব্রাহ্ধ- 

ব সষাজ, ব্রাঙ্মলমাজের 'কালীঘাট' হইয়! দাড়াইবে। আজ: 
গং প্ ছু এইখানে সর্্ঘ সমাজ ও সম্প্রদায়ের মিলন দেখিয়া আমা- 

জন্মতিথি উদ্সব---গত ৫ই কার্তিক শুক্রবার | দের অন্তরে বায় বার কেবল সেই মহাপুর্লুষের অঙোখ' 

প্রাত্তঃকাল এ॥ ঘ্টিকার ৯এ সাউথ রোড ইটালীতে | বাণীই জাগ্রত হইয়া উঠিক্কেছিল। | 
আঘাঁদের পরম সুহৃদ প্রীতিতাজন শ্রীবৃক্ত, বনওয়ায়িলাল পাপ 
চৌধুরী মহাশয়ের দৌহিত্র, শ্র্ধাম্পদ অধ্যাপক জীধুদ্ত | 



হিতৈষণা গ্রস্থাবলী সম্বন্ধে অভিমত। 
জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (মহুধি দেবেক্দ্রনাথ | যেদন সক্ম সমালে|চনার সহিত দেখাইয়াছেন,-_-0তষনি 

ঠাকুরের উপদেশ) __ জীনুক ক্ষিতীন্ত্র"/ণ ঠাকুর 
কর্তৃক লিখিত, ৫€৫নং আপার চিংপুর রোডস আদিরাদ্ধ- 
সমাক-বন্ত্রে মুকিত 9 শ্ীবণগেপাণ চক্ুণত্তীত্বার। প্রকা- 
শিত। মুল্য বার জান! মাত্র । ছাপা, কাগজ, বধাই 
উৎকৃষ্ট। | | 

নামেই পুস্তকের গৌরবের বিষয় স্থচিত হুইয়াছে। 
এই গ্রস্থনিবদ্ধ জন ও ধর্পের উপদেশগুলি নানা গভীর 
দার্শনিক তত্বকথায় পূর্ণ। মহর্ষি দেখ্জ্্নাথের উপদেশ 
হয় তো অনেকেই পাঠ করিক্লােন, মহর্ষি পার্থিণ সংপাবে 
থাকিগ্াও সমস্ত সংসারকে তৃ'ণর ন্যায় তুস্ছজ্ঞান করি- 
তেন, তাহ! অনেকেই অবগত আছেন। পাঠক ! মহর্ষির 
শ্ীযুখ-নিঃস্যত ভবোপদেশ পাঠ করিয়। ব্রাঙ্গধন্ম-লাধনার 
পথ পরিস্কত করিয়। লউন। ঞন্মভুম ১১১১ শাল, তাত । 

আর্ট ও সাহিত্য -ব্্-লাছিত্যের বিষম ছুর্দিন 

উপস্থিত । তাই, বঙ্গ-সাহিত্যে এখন নিত্যই ছুর্গন্ধ আব- 

সঙ্গে সঙ্গ তিনি যশেষ্ঠ পিষ্ট এবং বিনয় ভাতের9 পরি5র 
দিয়াছেন। ইছাতে তাহার উদদশ্য টত্তবতহবাঃপ শিল্ধ 
&ইবার সম্ভাবনা --ঠশি বঙ্কিনচন্ত্র এবং ববীন্রনাথের 
ন্যয় লেগক-শ্দশগণের পুস্তঞ্রে আলোগন। করিতে _ 
তাহা/দর লেখার [নাষ গুণ ধরিদতও সন্কুটত হশনাই। 
বেশ পিভীক তাদেই 'তনে হাগাবের পুপ্তকের আপোগন। 

৷ ফবিয়'ছেন বঙ্ষিমচন্দ্রের পুণ্তকের ম:নক ভবহ যে 
বিদেশী পুস্তক হইতে সংগৃহীত -ঠাঠাও গ্রন্থকার নিভীক 
ভাবেই দখাইযাছেন, 'এদং কোন কোন স্থলে সে 
সন্দেহ যুকিসঙ্গত রূপেই করিয়াতছুন। “চন্দ্রশখরে"র 

প্রতাপ-শৈপিনীর সন্থরণ-দৃশ। ৰ। “পীভারামের* শীব 
বৃক্ষশাখায় দণ্ডায়মান ঘবস্থার সমগদর্শন _প্রভৃতত দৃশোর 
মূল ছায়া! আমর[ও স্ক:টন উপন্যাপবিশেষে পড়িনাছি। 
তবে বঞ্ধিমচন্ত্র অসামান্য এঞতিষ্ক|! বলে এই সবদৃশ্য 
রূপান্তরে অণকিয়াছেন। যাই হউক, শ্রীযুক ঠাকুধ 

| মহাশয়ের সিত তাহার সকল মন্তব্যে এং লমালোচন।এ 
ঞ্তারই আতিশধ্য ঘটতেছে। রাশি রাশি অশ্লীল | সর্ববাংশে আগাদের মতসাম্য না থাকিলেও যুক্তকে বলিব, 
এবং রাবিশ রচনার ফলে বঙ্গ-দাহত্য অমেধ্য এবং 

ক্লেদবন্থল হইয়া উঠিভেছে। বঙ্গবাণী ক্রমেই অতিষ্ঠ 

হইয়। উঠিতেছেন। 
শ্ব্গদর্শনেশর আমলে বঙ্গ-সাহিতোর রাবিশ জঞ্জাল 

তাহার সাহিত্য-সমাপোচনাসন্ববলত এই প্রয়ে।্নীয় পুস্তক 
সকল শ্রেণীর পাঠক্রেই মনোনিবেশপৃর্ধক পাঠ কর। 
উচিত) পাঠ করিয়! আব্মরক্ষ(র জন্য কদাদর্শমূনক পুস্তক 
এবং পুণ্তক-.লখকগণ হইতে দৃঢ়লংকপ্ে সাবধান হওয়। 

পরিষ্কারের উত্তম ব্যবন্থা ছিল। নুগ্মদর্শী সমালোচক | উচিত। বাহার! কেবলমা্র কুচিত্র অাকিয়। বঙ্গ-ভারতীর 
বন্িম বাবু সমালোচ্না-সম্মর্জনীর আঘাতে অনেক 

বিক্কুতমনা ৫1খককেহ গ্রপাঠন্থ হইতে হইত। ইদাশীং 

আবার সেরূপ সম্ষ্জানই বিশেষ আবশ্যক হুইয়াছে। 

নখের বিষয়, কিছুদিন পুর্বে রায় খাহাছর প্রীযুক্ 

মতীন্ত্রমোহন সিংহ মহাশয় তাহার “সাহিতোর স্বাস্থ্য 

রক্ষা» নামক পুস্তকে পেইপ্ধস সন্মার্জন-কাধেয প্রত্বত্ত 

হইয়াছিলেন) আবার সশ্রতি সুধী লে!ক শ্রীযুক্ত 

ক্ষিতীক্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ মহাশয়ও 
প্রবৃত্ত ছইয়াছেন। 

সাহিতা” নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। 

"আর্টের" খাতিরেই অনেক লেখক কিরূপ জঘন্য 

চিত্র অকিয়। আজকাল সাহিত্য-দেবার স্পদ্ধ। করিম! 

থাকেন, ফলে বঙ্গসাহিত্যের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটাই- 

তেছেন, ঠাকুরমহাপয় "নার্ট ও সাঠিত্)” পুস্তকে 

তাহাই দেখাইয়াছেন। “আর্ট ও সত্য", "আট ও মঙ্গল” 

অঙ্গ নিত্য কলুষিত করিতেছেন, তাছারাও সাবধান 
হুছন। 

এই পুস্তকের আর এক শোভন অঙ্গ_-ইহা।র ভূমিকা। 
অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জন__-এবং মাইকেল মধুহননের 
কাবাবলীর অভিনব সংস্ক'ণ সম্পাদক স্প্রলিদ সাহিস্কা- 
সেবী এবং সমালোচক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ 

| ূ সান্যাল বি-এ, এম-বি এই ভুমিক। [লিখিয়ছেন। তিনি 
সেইরূপ কাধ্ো | অলের তিতর ইহাতে বগসাহিতা সম্বন্ধে এমন কয়েকটী 

এই উদ্দেশে সম্প্রতি ইনি “আও ও | সারগঞ্ভ কথ! লিখিয়াছেন-__যাহ1! বঙ্গণাহিতাানুরাগী 
মান্ত্রেরই অবশ্য পাঠ্য এবং স্পাঠ্য বলিয়। আমরা (ববে- 

চনা। করি। প্রাচীন বাঙ্গাল! গদ্যপাহিত/ সমন্বপ্ধে তিনি 
বলিতেছেন--- 

"প্রাচীন বাঙ্গালার় গদ্যসাহিত্য ছিল না;- ছিল 

কেবল কাব্যাকারে ধন্সাহিত্য। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে গদাসাঞিতোর সৃষ্টি হইল এবং বঙ্গলাহিতোো গদ্যাব্য 

“কার্ট ও সৌন্দর্য্য”, “আর্ট ও সাহতা,, “আর্টের খাতিরে | (উপনাস) দেখ! দিল। “আলালের ঘর ছলাল' 

আর্ট” প্রভৃতি কয়েকটা অধ্যাঞ্জে গ্রন্থকার মহাশয় | 
“আর্টের”, বিভিন্ন রূপের বিভিল্ন বিঙ্বোধণ ভলরূপহ 

করির়াছেন। “আর্টের” দাবীতে যে সকল 

নিলজভাবে কামিনীর নগ্নরূপ দেখাইতেই তালবাসেন | সাহ্ছিত্যিকচুড়ামশি বদ্ষিমচক্জ । 

ব। দেশের কণ্যাণঞকর বলিয়া বুঝেন, তাহার। এই | প্রভাবে প্রভাবিত । স্থৃতরাং তিনি তাহার 

গ্রন্থের এই সকল অধ্যায়ে আপনাদের ভ্রম বুঝিতে 

পারিবেন বলিগাই আমর আশ! করি। বাহার! তাহা 

না পারিবেন, তাহাঞ্! অতি দুর্ভাগ্য বলিয়াই আমর! 

বুঝিব। তাহাদের কলম ধর! একবারে বন্ধ কন্মই 

বাঞজালার প্রথম উপন্যাস হইলেও এখন যে ভাষায় থে 

ভাবে, যে ধরণে, থে উপকরণে এবং যে আাদশে অধিধাংশ 

লেখক |-উপন্যাসরাঙ্জি রচিত হইতেছে, তাছ।র জন্মবাত। নথ্যবঙ্গের 
বক্কমচন্দ্র তখন ৰিলাতী 

উপন্যাসের 

আদর্শ লইপেন পাশ্চাত্য দেশ হইতে। উপন্যাসের 

প্রধান উপাদানবস্ত নরনারীর প্রেম । তাই দেখিতে 

পাই, পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাতা ডঙ্গাম প্রেম- 

লীলাও বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যে নান! ভাবে, নান। 

উচিভ। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজজন। করিয়। পাঠক-পাঠিকার | ছখদে গ্রকটিত হইতে আরম করিল। সুদক্ষ শিল্পীর 

কাম-বিলাস-কামন। ধাহার! বাড়াইয়্া দিতে চাহছেন,-- 

ঠাহারা বঙ্গসাহিত্োর এবং বজদেশের ঘোরতর শত্রু । 

ডাহানের রচনার,_-থিক্ তাঁহাদের অর্থলোভে | শীযুক 

ঠাকুর মহাখগ এই শ্রেণীর লেখকের লেখার গুরুতর কুফল 

ধিক | বিদেশী ছন্দ, 
হাতে. দেশী ছ'চে ঢালা হইলেও, তাহার বিদেশী ভাষ 

বিদেশী গন্ধ এবং সর্ধোপরি প্রবৃত্ধিমূলক 
প্রেমের ভীব্র মাদকতা, মনোজ্ঞ ভাবায় ও মনোঙর বর্ণনার 

মণ্তিত হইন। বঙ্গের পাঠক-পাঠিকাদিগের মস্তিষ্কে বেশ 



১৯৮ তত্তবোধনী পত্রিকা. স্দগশাগ 
একটু গে।লাপীগোছের উন্মাদনার সৃষ্টি করিল । প্রাচীন | কেবল গণিকা, ক্ষপিক1, পরকায়। ও নরকীর! প্রভৃতির 

ভারতের সেই নিব্ত্ববলক ধশ্া, নিবৃত্তিমূলক সমাজ, | ০্রমে? তাহার! কি জানেন না ব মানেন না যে, সাম।- 

নিবুত্তিমূলক আচার-ননুষ্ঠান বহুকাশের ত্য,পীকত আব- | গ্রিক ধর্ম প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সতীত্বধর্ণ বা 

আর্নায়তীত্র্, লক্ষাত্রই, আদর্শ ও জীবনীশক্কিচীন হউয়। | দাম্পাত্যপ্রেমই সকল পরকার “প্রমের মুণাধার । ইহাকে 

পড়িয়াছিল ॥ ভারতীর ব্দাদর্শের এ্রাতষ্ঠ। করিয়া, লক্ষ্যের | মাশ্রয় করিয়া স্মেচ, ভক্তি, প্রীন্তি প্রভৃতি প্রথমে 

সন্ধান করিয়। সংকর করলে এবং আবর্জন। বজ্জন | গুছে জঙ্কুরিত হয়; এবং ক্রমে মত্মীয়ণন্য রন, বন্ধু-বান্ধব, 

করিয়া, তাহার স্থলে সত্য, জ্ঞান ও নিবৃত্তির আবাদ | স্ব সমাজ ও দেশ আলিঙগন কিয়া, আবশেষে জগতে 

করিলে হয়তে। সোন। ফগলতে পারিত । কিন্ত আমাদের | ব্যাপ্ত হইতে চায়। একই দাম্পত্যতপেষের উতকর্ষেই 

দর্ভাগাবশে তাহ! হয় নাই । বাহার! ₹ংরাজিত ক্ুপশ্ডিত । »স্তানের উকর্ম, গৃঁছের উৎকর্ষ) ম্ৃশরাং সমাতের 

হইতে লাগিলেন, তাহাদের অধিকাংশই মুখ ফিরাইঞ্গেন | উতৎকর্ষের মূলও উহাহ। এই €প্রম নষ্ট *র. দেখিবে, 

পশ্চতোর দিকে । তীহারা সকণ বিষয়ই আদর্শ লইতে | গৃহ থাকিবে না,_-সব ছিক্-বিচ্ছিন্ন হইগ। যাইবে । গৃঙ 

লাগিলেন বিলাতী । এমত স্থলে এক| সাহিতাহ ব। বাদ | না থাকিলে, সমাজ €কোথার থাকে ? কোন্ হতি- 

পড়বে কেন? উপন্যাপও বিলাতী আদর্শে রচিত হইতে হ'সাংীত যুগে, যেদিন মানুষ গৃ€ বাধিয়। তাহাতে 

লাগিল এবং রোচক বলিয়! প্রবৃত্তির মুখে বঙ্গীয় পাঠক- | গৃহিণী-স্থাপন। করিগাছিল, সেই দিন হইতেই অগৃকুল 

পাঠিকাবর্ণ গে শ্রাসে তাহ গ্রহণ ও গলাধঃকরণ কারা | ক্ষেত্র পাছর1 মানব-হদয়ের এই প্রেম-বীঞ্জ অস্ভুরিত 

ভূ'গ্তবোধ করিতে লাগিল । হয়। তার পর, ঝুগবুগাস্তরের লালন-পালনে বদ্ধমূল 

"উপন্যাসের এ ধারা, বাছা বক্িমচন্দ্র ধরাইয়। গেলেন | ও ব্ধিত হইল এবং শাখা-প্রপাথায় প্রসারিত হহনুঠ 

এখন (সেই ধারাই শতথারায়, সহঅধারার় বিক্ষিণ্ড হইর়! র নান1 ভাবে নান. . আকারে উহা! এখন সমাজ-ব্যাপ্ত 

(জালা-সাহিতা প্রাবিত করিয়া ফেলিতেছে। আকব্জকাল | হইয়। পড়িয়াছে। ন্মেহ বল, ভক্তি বল, প্রীতি বল, 

এই যে, বঙ্গের কুলকন্যা ও কুলবধূগণ দেবসেবা, গৃহুসেব1, মৈত্রী বল, সহদরত! ঘল,__সচল সামাজিক ধন্দের মৃপই 

শিশুসেবা, সমাঞসেব! ইত্যাদি শতবিধ অবশ্য কর্ত 3! এব । গৃহে ইছার জন্ম, সমাপ্রে ইহার ব্যাপ্তি, এবং 

কন্ম্ের অবহেল! করিয়া, কামকপার নিতানুতন উপন্যাস- | পাঁরশেষে পরম ঞ্ঞেমময়ের পাধমুলে *ইগার পরিসমাপ্তি ॥ 

পা53 তাহাদের নিত্যনৃতন বিলাসকলার অঙ্গীভূত করিয়া! | যে বিশ্বপ্রেম প্রমিকের চরম আদর্শ, গারৃছ্য ধরেই 

লইলেন ; এই যে স্কুল-কলেজের ন্ুকুমারমতি ছেলের! | তাহার দীক্ষা, সদাজধর্মেই তাহার সাধন। এবং দেবস্ব- 
প্র অপূর্ব সাঠ্ত্যির বিচি গ্রেমলীলার বাঝাণে। | লাভেই তাহার স্থিতি । ” «ই দাম্পতাপ্রেমই মাতৃত্বকে 

আদিরস গুরপুর হইয়া যোৰনকে যেন ড!কিয়! আনিতে | মহিমামপ্ডিত কির! অতি দীনহীনের গৃহকেও দ্বর্গতুল্য 

চ/হিতেছে ;-আর এহ যে অ্রিতাপক্রিই কেরাশীকুল | কারছ! থাকে । -আর্ট-বাদীর! কি বলিতে চাছেন, এ 
খর সাহিত্যের নেশায় তাহাদের অবলর মনকে কথ | বেন ৫গ্রমে কাব্য-শ্। নাই? কত সতম্র সংম্র বৎসর- 

উত্তেজিত করিবাছ জন্য নব নব উপনা।সকে তাহাদের | ব্যাপা বিবর্ধে নন্বনারী-সম্বন্ধে যে একনিউত। স্গ্রতিষিত 

অআবলক-সহচর করিয়া তুলিতেছেন $--ইহ1 থে মঙগল- | করিবার জন্য সকল সভ্য-সমাজেই সুমহান অনুষ্ঠান 
সছনক নহে, ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যেও এইরূপ একট | প্রচলিত হইক্সা্ছে, লেই একনিষ্ঠটার মঞ্চলের সহিত 

লোকমত ক্রমশই প্রবল হুইর! উঠিতেছে, এ কথ! আন্বী- | সৌন্দর্য্য না থাকিলে, তাছা কি কখনও যন্যাসমাজে 

কার করিবার জে! নাই ।” আফরণীয় ও প্রশংসনীয় হইতে পারিত? এবতিমুখী 
শকাব্যকলায় আদদিরস” সম্বন্ধে সক্ষদশ্ণ সানযাণ . হইয়া দেখিলে, হয়ত উছাতে ভত সৌন্দধ্য ন! থাক্রিতে 

সমাপন 
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মীশয় বলিতেছেন, _ | পারে? কিন্ত নিবৃতি ও মঙ্গলমুখী হইর। দেখিলে, উহাতে 
“কাব্যকলায আদিরস পরম উপাদের ও উপতোগ্য | পরম মহ্মামগ্ডিত সৌন্দধ্য বিরাজমান, দেখ! বায়।” 

বলিয়া পরিগপিত । রল-শাস্র উহাকে পবিষুণণৈ বত”? বলিয়। নৰীন, 'অপরিণতবুদ্ধি এবং অদুরদশা হোখকগণের 

বর্ণনা করিয়াছেন । ইহাতেই এ রসের পাবত্রত। হ্চিত। |. এই করেকটী. উপদেশ-গর্ভ কথা সর্বদাই প্ররণ রাখ 

এ রসের নামান্তর “$জ্ছল রপ*--ইঞাতেই উহার উপ- | অবশ্যকর্থাব্য। ূ 
তোগ্যত্ব সুব্যক | উত্তম-প্রককি নাস্বক-নামিক অথলম্বনে ফল কথা, যুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের পুস্তক _-পমার্ট ও 
প্র সের পন্িপ্ফুটন করাই বিধি এবং ত্বান্থাই শোভন । | সাহিত্য”: নান! প্রকার কারণেই নহুজনপাঠ্য । কুস1ছি- 

বর্গের একজন নুপ্রলিদ্ধ আলঙ্কারিকঃ পণ্ডিত জন্নগোপাল | ত্যের পরিঙাঞ্জন কংল্প এইক্ষপ পুস্তকের ইন্গানীং বত 

গোস্বামী মহাশয় তাহার প্রণীত কাব্যদপপণের ভূমিক।য় অধিক আবির্ভ।ব এবং আদর হইবে, ততই মঙ্গল। উত্তষ্ক 

ৰলিয় ছেন--”আদ্যরসের উদ্লেখ করিতে হুইপেকএ+ষে | ছাপা) উত্তমবাধাই। মলা এক টাক।। প্রাণ্ডিস্থা নঃ-. 

লেখনী ঘ্বণাকর ও ব্জ্দাজনক বিষগ্গসকল উদগীর্ণ | ৫৫ন?ং অপার চিৎপুর রোড, আদিত্রাক্মপমাজ কাধ্যাপর ? 

করিবে, ইনু! কেবল ভ্রান্তিবিললিত । যেরূপ খতুর | কলিকাত।। _... ছিত্তবাদী--ই জ্যেউ, ১৬৬০৪ 

মধ্যে বসন্ত খহু খতুরাজ বলিগা আদরপীয, নবরদের ০: ও 

বিজ্ঞাপন । মধ্যে নিরাবিল আদ্বযরসও সেইরূপ 'আদরণীগ্গ ।” কিন্ত 
ঝাজ।লার অধিকাংশ উপন্যাসেই এ আদর্শ রক্ষিত | এ+... | 

হয় নাই, জইতেছেঞ না। “ আঠং-বাদীর। কি -ষলিতে ্ যন্রালয়ের কল্মচারীগণের অসুস্থতার কারণে 

চাহেন যে, নিরাধিল ও পথিত্র দাম্পত্য রোমে কাজ পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হুইয়াছে। আশা করিঃ 

নাই ব৷ হইতে পারে না? বত কাব্/-ী কুটি উঠে: গ্রাহক ও পাঠকবর্গ ক্রটা মার্জনা করিবেন, 

ঞ 
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আদর্শ মিষ্টার ভাগার 
খ্ামাদের এখানে সর্বববিধ মিষ্টাল্ল অতি বিশুদ্ধ ্বতে প্রস্থত হয়। আমর! বিবাহাদি উৎসবের 

'গ্টাক্টও লইয়া থাকি । জামাদের দোকানের বিশেষ স্থাবিধা এই যে বপিয়। খাওয়ারও বন্দোবস্ত আছে। 

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগদিখাযাত 

পাগলের মহোৌধধ। 
৫০ (পঞ্চাশ ) বসর যাবত আবিক্কৃত হইয়া! শত-সহঅ ছূর্দাস্ত পাগল ও সর্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মুচ্ছ?, স্বগী, অনিদ্রা, হিছ্রিরিয়া, অক্ষুধা, প্লায়বিক ছুর্ববলত।! প্রভৃতি রোগে 

আশু ফলপ্রদ গু অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিন! মুল্যে পাঠাই । প্রতি শিশি মুল ৫২ পাঁচ টাক1। 

এস, সি, রায় এগু কোং 

| ১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস স্ীট, কলিকাতা ৷ 

আমি অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে ডা. ০. 895 আবিষ্কৃত পাগলের মহৌধদ আমার এক পিতৃব্য 

ব্যবহার করিয়া! বিশেষ উপকার পাইক়াছিলেন । তাহার উন্মামরাগ প্রবল ছইলেই তিনি উহ! ব্যবহার করিতেন 

এবং তাঁক1 অগ্সিতে জলেকস ন্যায় কাধ্য করিত। জআমি-ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিস নির্ভয়ে প্রত্যেক উন্মাদরোগীর 

ভান ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতে পারি। ইতি--- 

৫1১ বি, বারাণসী খোষের সেকেঞ্ লেন রর 
যে ডাসাকো, কলিকাত। । ] শক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

১৪৪ তক ২৪ 

পপ ৯ এ ই 

- কমলা শিষ্টা্ন ভাণ্তার। * র। 3০. 7০54. 

(৩২ । ২. পটুয়াটোল। লেন-_আমহাঁষ্ট” ছ্রীটু ভাকঘরের সম্মুখে ) 
সন ১৩০* সালে স্থাপিত । টি 

আ.মান্দের দোকানের হৈশিষ্ট্য এই বে, ইছ। একাধারে সর্বপ্রকার মিঠান্গের ভাঙার | 

১ম বিভাগ । হরেক প্লকম সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, রাব্ড়ী, ক্ষীরের খাবার, ক্ষীরের ফল ইঃ। 
২য.বিভাগ | মিঠাই-_যত রকম হুওয়। সম্ভব। ৩য়। জলপানবিভাগ | 

সাধারণের পরাক্ষ। প্রার্থনীষ । 
শ্রীবিপিনবিহারী লাহা । 

অড৭রি দ্রব্য সময়মত্ত ও ঠিক তাবে সরবরাহ করা। হুম।। 



স্থাপিত সন ৯২৬৫ সাল। - 

ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাজ প্রতিনিধি মহামতি লর্ড চেমস্কোড বড়লাট বাহাহ্র 

ও লর্ড রোণান্ডসে রঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাছুর কর্তৃক: পৃষ্ঠপোধিত 

বটকুষ্ পাল এও কোং 
রনী বিলাতী ও পেটেন্ট ওবধ, চিকিৎসার উপযোগী বস্ত্রাদি, সরা, 

পশুচিকিংসার গুধধ ও যন্ত্রদি ও বৈজ্ঞানিক হস্ত্রাদি বিক্রেভাঃ 

ছেড অফ্িন £---১৬৩ নং ধন্ফিল্ডস্ লেন, কলিকাত। । 
. শাখ! অফ্ষিস 8:৩০ নং শোভাবাজার সতী, কলিকাত1 । 

হাণ্মওপ্যাথিক বিভাগ £--১২ নং'বন্ফিন্ডস্ পেন । চক্ষু ও চসম। বিভাগ £--১২ নং বন্ফিন্ডল্ লেন। 

শাখা-_১* শোতাবাজর ত্রীট । . দস্তচিকিৎস। বিভাগ ১.৬ নং চারন! বাজার পেন, 
খন্ুর্ব্ধেদিক বিভাগ £---৩* নং শোভাবাজ।র স্ত্রী । স্থর। (বভাগঃ--৭ নং বন্দিন্ডস্ লেন) 

ফ্যাক্টরী :-- নং বীদপাড়। লেন, দমদম জংলন। 

রিসার্চ ল্যাবরে উবু ১৮নং শশীহ্ষণ হ্থরের লেন, হাটখোল! পো$ঃ, কলিকাত। ॥ 

১। আমাদের এই বিভাগের অন্িচ্ন্ত ও রসায়নবিদ্ ব)ক্তির সাহায্যে আমর। সকল প্রকার পদাথ, 

জল, ওঁধধ, সুর! '9৪মোম প্রভৃতি এনালিসিস্ ৰা বিশ্লেধণ করিয়! থাকি এবং মুত্র পরীক্ষাও বিশদরূপে 

হইয়া থাকে । পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়। রাসায়নিক বন্ত্রাদিও এই থান হইতে সরবরাহ 

কর হয়। 
্ 

২। এই স্থানে বিবিধ প্রকার ।আবশাকীরস্পেটে্ট উষধাদি গ্রস্ত হইয়। থাকে । 

৩। সোডা দিমনেড প্রন্ভৃতি উৎকৃষ্ট পানীয় জল .এইখানে গ্ুত্তত হয়। 

এলিজার অশ্বগন্ধা | 
শ্থৃতিশক্তি স্তাস, মাথাঘোরা, কার্যে অমনোষোগিতা, হিগ্রিরিয়া, সর্বব প্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্লত। 

অকালবার্জক্য. শুক্রতারল্য, পুরুষন্বহানি, বন্ধ্যর, কাস, ক্ষয়রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহ্মুত্র, অগ্মিমান্দ্য, 

অভ্ীর্ণ অঙ্নারাগ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ । বনে অভিরিক্ত মানসিক ব1 শারীরিক পরি শ্রম- 

জনিত দৌর্ন্বল্য দূর হয়, দ্নেছে নববলের সঞ্চার হয় । বহুকাল রোগকন্তোগে ০ ও অকলম্মণায ব্যর্িও 

স্বাস্থ্যসা মর্থ ফিরিয়].পাইবেন । ইহ! ভুস্বাহ ও স্ফ স্িকর। 
“টা 

পল্মকুম্ুম তল । 
সোগংদ্ধ, গুণে ও বণে সকলেরই শীর্ষস্থান অধিকার. করিয়াছে । 'কেশের মুল দত করিতে, লাবণ্য বৃদ্ধি 

করিতে, মস্তিষ্কের সকল প্রকার উগ্রতা ৰিনাশপূর্ববক স্থশীতল করিতে 205 লমকক্ষ টি ভাবি আৰি- 

কত হয় নাই | 
ইহা! বিশুদ্ধ তৈলের সহিত অনেকগুলি পরীক্ষিত মুলাযবান্ তেবজসংষো গে প্রস্তুত হইয়াছে-_শিরঃ- 

পীড়া, শ্িরোধূর্ণন, স্বাযুবিকার ও ছুঃন্বপ্লের ইহা এঁফটী অমোঘ শান্তিকাঁরক তৈল; বিলাষীর একমাত্র 

আদরের সামগ্রী, “বঙ্গললনার সোহাগের বস্ত ৷ ৪ 

ধবভাদের অত্যধিক মন্তিক্ধ চালন! করিতে হয়, এই তৈস সাহাদের পক্ষে বিশে উপকারী__কেশের 

অ ?ালপকুতা, চুল উঠিয়া যাওয়া, মরামাস,০** দক্রু প্রভৃতির একমাত্র প্রতিষেধকু.। 

এই মন্োপকারী তৈগ বিশিষ্ট, উপাদানে প্রস্তুত । সকলকেই ব্যইহারর করিবার নিমিত্ত মনুরোধ করি। 

কেন জ্বরে ভূশিতৈছেন ? 
মেসার্স বটকৃষ্ণ প্রাল, রা ংর এডওয়ার্ডস্.টনিক । 

লেবনে ম্যালেরিয়া, আসামের কালার, গেভৃতি, ঝরতীয় .জরুরোগ একবারে সন্ধর দূরীভূত হর, . 
ৰ ১. মৃল্য__বড় বোতল ১৮, ছোট বোল, ৮ মাশুলাদি: স্বতন্ত্র । 

[ ২৬২ 

বক 



১5 5 
রঃ ৮১০৪ 

* 

রঙ র্ 

৯২২ ॥ 

বহাল, সঘ ৯৭) 
১৬৩৬ সংখা! | রর ১৮৪৮ শক 

তত্সরো। নীপা বা 
"্তরন্ধ বা! একমিগমখ আলীগ।5 কিঞকনারীতদিণং স্ ধিষশথজৎ। ভদেব নিতাং আানসনস্তং শিবং শ্বতক্মকিস্ববন্গবমেকমেবাছিত

ীরঙ 

ষর্বধ্যপি সর্দর্যনিকন্ত, সর্ব শ্রপং স্ঘবিং সর্বণক্রিষগ সং পূর্ণ প্রতিষমিতি 
॥ একন্য তস্যেবোপাসনয়। 

পারত্িকসৈছিক্চ শুতপ্ভবতি। তশিন্ পতিতা প্রিষ্নকাধ্যসাধনঞ্চ তছপাসনষব” ॥ 

| 1) সহঃ চি
 রা বি এস-লি। 

ক 

%- রা 

১। অঞ্জলি জীক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর রঃ ১১, 

২। আদিশুরের পুতেষ্টি যদ্ঞ সম্বন্ধে কয়েকটি কখ। ঞ্ীক্ষিভীন্্রনাথ ঠাকুর 
রে ২০১ ৭৬ 

৩) ছ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তি আঁচার্ধয প্রীসভীশচ্জ চক্রবর্তী, এ *** ২০৬ 

৪1 প্রত্যাদদেশ ও পরীক্ষিত সত্য ডাঃ গযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি. এস-সি ২১২ 

1 নৈতৎ স্বয্যুপপদ্যতে 
প্রীনারার়ণ তারতী 

5 হ্্ঃ 

৬। রামমোহন-স্তিসভা 
৯৯ ২১৬ 

৭। মহাভারতের ন্নীতিবাকা ( বনপর্ব্ব ) ৬৮জনাথরফ্ণ দেব কর্তৃক সংগৃহীত রঃ ২১৬ 

৮1 অাঙ্গসদাজে সন্ধীর্ঘ। ট্ক্ষিতীশ্রনাথ ঠাকুর 
রঃ 5 

৯) কাঁলা-আজার ও সার উইলিকাদ লীষম্যান ডা: স্ীযুক্ত বনওয়াক্সিলাণ চৌধুরী ডি, এস- সি ২১৯ 

১০) গান 
উপঞ্চানন রা 

২১৯ 

১১1 গ্রন্থ-পরিচর়-_স্থুকখা। 
ঈক্ষেনেজনাথ ঠাকুর বি. এস্লি ৮৬০ ২২০ 

১২1 - সংবাদ-_তত্ববোধিনী' পত্রিক 
৪65. ২২ 

১৩1 ১৮৪৭ শকের এবং ১৮৪৮ শকের কার্তিক ষাস পর্বাস্ত আয়-ায় 
০৯০ ২২৪ 

. *** ২২২ 

১৪1 আদিবাক্ষলমাজের কর্মচারী নিগ্োগ 

জ্াঙ্ছ নাছ যগ্ধে শ্বীরণগোপাল চক্রব্া ঘবার। সুজিত ও প্রকাশত
। 

৫৫ মং অপার চিৎপুর য়োড্ কলিকাতা, আ। 

কলিগতান্খ ৫*২৭। অগ্রহায়ণ । 
লাল ১৩৩৩। থখুঃ ১৯২৬। সন্বৎ ১৪৯৮৩। 

গবোধিনী পত্তিফা্জ বান্বিক সূল্য ৩২ টাকা আঁদিব্রাক্মদমাজের কর্দাধ্ক্গের নামে 

ভাঁকমাগুল ৬০ আন। ৷ এই সংখ্যার মুল্য 1* আনা । পাঠাইতে হুইবে। 

পরার লা প্রবণ 
৮৩ শ্পাশাশীি শিীাশীশাী 

পপ শি উস তত 



রসায়নের উপাদান সমু
হ হইতে আধুনিক ঠৰ বট 

প্রণালীতে পৃস্কত 

252258225822322835252582521523222552852525255ু স্পেস 

হয়া হা ৪ ্াপশীশশিশিশশিশি্প গে ৪8 ৪ ড গছ এ ভা দঃ (৫ উটখি উরি 

স্মৃতিশক্তি হ্রাস, বার্ধক্যজনিত জ্গীণতা, মাথাঘোরা; কাধ অমনোযোগিতা ও 
সর্বধবিধ মাননিক বিকারে এবং বন্ধ্যত্ব, কাশ, ক্ষয়রোগ, ব্মুত্র, কোন্ঠবন্ধতা, অগ্সিমান্দ্য, 

শুক্রতারল্য প্রভৃতি জটিল রোগে অবার্থ ফলপ্রদ। ইহ৷ সেবনে সফল প্রকার সা 

দুর হইয়া দেহে নববলের সঞ্চার হয়। খাইতে নুম্বাদু। 

দ্বাম--১1%.এক টাক] দশ আন! । 

ত০্বত্তল ০ম ন্িম্বগ্যাঁভল €ভ ঞ 

ক্বণস্সর্থীস্নিশউভ্িল্ক্তভল ওুল্লাম্ক ৩৩ ভিল্নিতউত্ভ 
লব ভিনন্কাভ1। 

০০০০ ১৩১ 



1) রঃ 

বণ 
॥ 

১০৪৯ সংখ্যা 

“বন্ধ বা একমিদনধ খানীন।ওং কিউনালীধদিনং সধিনহরং। $দেলনিষ্াং অানঘনগ্তং শিবং খভগ্রস্িরবরবমেকষেব বা /. 
- " ৪৮৯ পা ্ 

| পভ //28৯/ 52 রিবা 

রে 2, 

মরধববা।পি নর্ঘনিঃন্ব, সবার নর বিৎ সর্বিগরি্মদ্কবং পূর্ঘ পতিমমিতি । একলা উদযেবোপাসনর 11 * 

(৩ পাররিকষৈছিকক শুতগতবতি। ভশ্গিন্ প্রীতিগ্দা পরিঃকার্ধাসাধন তচছপাদনমেব*। 

সম্প'দক-_ | ২. ৮. 

শ্রীক্ষিতীন্দ্নাথ ঠাকুর ও ডাক্তার স্্ীনওয়রিলাল চৌ
ধুরী ডি ০ 

অগ্রহারণ, আদ্ধণন্থং ৯৭। 

ও 

সহঃ সম্পাদক--্রীক্ষেমেন্্রনাথ ঠাকুর বি, এস-লি। 
কলিগতাব ৫*২৭। সন্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩। 

অঞ্জলি 
(শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 

৭৮ অগ্রলি -ধর্প্রবর্তক দেবতা। 

১। তুমি ভূলোক ও ছালোক ব্যাপ্ত করিয়া 
রছিয়াছ। তোমার শক্তির তুলন! কোধাও নাই। 
ভূমি তয়ানকেরও ভয়ানক। তোমারই বলে 
বলীয়ান হইয়া আমরা সহজেই শক্রদিগের পরাজয় 
যাধন করি! ঘরপোড়া বৃষ যেমন রক্তবর্ণ সূষ্ধ্যের 
রশ্মি দেখিলেও ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত হুইয়৷ পড়ে, 

পাপদদ্ধ ব্যক্তিরাও সেইরূপ তোমার বস্তের 

জ্যোতি - দেখিলেই অয়াকুল ও কিংকর্তব্যবিমুঢ 

হয়। 

২। অন্তরীক্গ তোমা দ্বারাই পরিপূর্ণ হইয়া 
আছে। তোমারই ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, 

তোমারই ভয়ে বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং তোমা” 

রই ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে। তোমার 

মহদ্ যশ ব্রিভূবনে সর্বত্র কীর্তিত হইতেছে। 
৩। তুমি সকল দেবতার পরম দেবত1। 

ভূমিই সূর্ধয-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষপ্রসমূহকে স্বন্ব কক্ষে 
বথানিয়ষে পরিচালিত করিতেছ। তুমিই সকল 

এরশ্বর্যোর অধিপতি । আমাদের সকল অনুষ্ঠানেই 
যেন তোমাকেই সর্বপ্রথম জাসন প্রদান করি। : 

. ৪1 ছিমালয়ের কলারে যুগে যুগে খি- 
মুনিরা গোমারই স্ততিগান করিয়া! আমিয়াছেন। 

তুমিই সকলের মধ্যে বীর্যারূপে অবস্থিতি করি- 
তেছ। আমরা তোমার আদেশে কর্ধাবজ্ঞে প্রবৃত 
হইয়াছি। এই যজ্ঞ সমাপন করিবার উপযুক্ত 
ধন আমাদিগকে প্রদান কর এবং আমাদিগকে 
সফলকাম কর। 

৫। তুমি অপাপবিদ্ধ । তোমার পবিত্র "্পশে 
সকলই পরিশুদ্ধ হইয়া যায়। তোমার জাদেশে 
আমর! ধর্মুদ্ধে অবতীর্ণ হুইয়াছি। যাহাতে 
অধপ্্টকে দ্ধ করিতে পারি, সেইজন্য তুমি 
আমাদিগকে তোমার বজ নিক্ষেপ করিবার মন্ 
শিক্ষ। দাও। আমাদের মন্ত্রণক্তি শত্রগণের প্রত্যঞ্চ 
হইলে তাহার! জামানের পদানত হইবে । 

৬। হে শুদ্ধ বুদ্ধমুক্তত্বভাব ! তুমি শোভন- 
কণ্দা। তুমি জামাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, 
যাহাতে আমর! তোমারই মত শুভ কর্শসমূহের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই এবং জন্যায় ও অধর বিনাশ 
সাধন করিয়া জগতের মহাসভায় শ্রেঠ আসন 
অধিকার করিতে পারি। তুমি জামাদের অন্তরে 
জ্ঞান প্রেরণ কর, যাহাতে আমর প্রকৃতির মধ্যে 
বিজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া তাহাকে জগতের হিতের 
জন্য প্রয়োগ করিতে পারি, এবং আত্মাতে 
প্রজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া তোমার সহিত নিতা 
যোগযুক্ত থাকিতে পারি। 

৭। হে এঁ্বরধযবান পরমেশ্বর! জামাদিগকে 
প্রভৃত ধনৈশবধ্য প্রদান কর এবং জন্তরে দান 

১৮৪৮ণক 5 পর্ণ 
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২১ কর, ৪খ ভাগ 
২০০ ৬. | তত্ত বোধিনী পত্রিক! 

ক. 

করিবার ইচ্ছা! প্রচ্ন ঝ'র, যাহাতে আমাদের বংশে ূ 
 বংশপরম্পরায় দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

তুমি আমাদের প্রাণের সকগ আশা সকল ভরসা 

দীপ্ত সুর্য তুমিও সেইরূপ আমাদিগের অন্তরে 
জাগরণ আনয়ন কর, এবং রিপুগুণের হস্ত হইতে 
রক্ষা উপায়ন্বরূপে আম্যাদগকে শতবিধ করে 

শবণ কর। আমর জানিয়া শুনিয়া যাহা কিছু | প্রবৃত্ত কর। তোমার. জ্োতির সম্মুখ ছদয়ের 

পাপ করিয়াছি তাহা হরণ কর; না জানিয়! যে অগ্ধকার দূরে পলায়ন করে। €তোমার বজাগি 

সকল অক্জানকৃত পাপ করিয়াছি, তাহ।ও তুমি ূ বারা আমদের সকল পাপ সকল তাপ ভশ্মীভৃত 

হরণ কর। আমার্দিগকে সকল বিষয়ে সংযম : হইয়া যাক্। 

সাধন শিক্ষা দাও । হভামাদিগকে অহিংসা, সত্য 

ূ সকল বিপরের মধ্যে তোমারই প্রেম বন্ধমরূপে 

| আমাদিগের প্রাণে সংলগ্ন থাকিয়া আমাদিগকে 
প্রভৃতি তোমার অমোঘ অস্ত্র ছার! রিপুগণকে 

পরাস্ত করিবার উপায় শিক্ষা! দাও । 

৮। তুমি অনস্ত এশর্যের অধিকারী । 

ভোমার যশ কেহই হরণ করিতে পারে না। 

তোমার বল ও শর্তি অপ্রতিহত । তোমার স্বাভা- 

বিক জ্ঞান ও বলের কার্য্য দেখিয়া! আমরা স্তত্তিত 

হইয়। পড়ি। তুমিই কর্মমযঙ্জের প্রবর্তক, তুমিই 

ধর্ম্মপ্রবর্তিক | 

৭৯» জগ্লি--মছেখর দেবত|। 

১। শ্রিয়ঙ্গন বেমন প্রিয়জনের সহিত মিলিত 

হইবার জনা ছুটির! যায়, সেইনূপ হে প্রেমন্বরূপ ! 

তুমি আমাদের আহ্বান শুনিবামাত্র আমাদের 

শ্রীতি-অর্থ্য গ্রহণেয় জন্য এখানে আনিয়াছ। তুমি 

মুগ হুইতেও মহত্তর। তোমারই শাসনে প্রকৃ- 

তির সকল কার্যাই সংখটিত হইতেছে । ছে জ্যোতি- 

র্মায় ! তোমারই জ্ঞানজ্যোতি লাভ করিয়া! আমরা 

দেরত্বের আঁভি মুখে চলিয়।ছি। 
২। স্বিকেদিকে নয়নারীগণ তোমারই স্তুতি- 

গান করিতেছে এবং তোমারই জন্বেষণে আকুল- 

চিন্তে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তুমি আমাদের 

পালক ও সংসারধজ্ঞের প্রবর্তক । হে চিরল্কন 

সখ।! তুমি আমাদিগকে বল দাও, বীর্য দাও, 

ঘাহাতে আমরা তোমার প্রবর্তিত সংসারযজ্ঞে 

জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইন্ধন যোগাইতে পারি । 

৩। তুমি মন হুইতেও বেগবান পরম পুরুষ । 

পপ আপ সপ সপ পক পপ পপ পাপ পা পপ পপ পাপা সী 

৫। হে রক্ষকের রক্ষক ! সকল ভয়ের মধ্যে, 

সর্ধবদাই রক্ষা করিতেছে । তুমি আমাদিগের এক- 

মাত্র হূর্গ। তুমি আমাদিগকে তোমার অভয়- 
ক্রোড়ে রক্ষা কর এবং শক্রগণের হিংস। ও আক্র- 

মণ পরাহত কর। তোমার প্পেমধারায় আমা- 

দিগকে অভিষিক্ত কর। 

৬। তুমি মছেশ্বর। তুমি পুরুষ মহ্ান। 
তোমারই শাসনে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে। 

তোমারই শাসনে জতু]5চ পর্বত হইতে নির্ঝরিণী 
নিঃস্যত হইয়া ধরপীকে শস্যশ্যামল করিতেছে । 

তোমারই প্রেমের হ্কোমল ধারা আমাদের 

কঠোর পাষাণ ছদয়ও নিত্যই বিগলিত করিতেছে । 
৮০ জপ্রলি__শক্তিসাগর দেবত!1। 

১। আমর] যাহা কিছু সখ সম্পদ সভোগ 

করিতেছি, এ সকলই তোমারই দান। তুমি 

মন্ান। এই প্রকৃতি তোমারই অতুল এশ্বধ্য 

তোমারই অমোঘ শক্তি ব্যক্ত করিতেছে । এই 

আ.কাশও . তোমাকে পুণ্বরূপে ধারণ করিতে পারে 

না। আমর। তোমাকে ভজন করি। 

২।. নদীর বন্যার মত তোমার শঙ্তি যখন 

আমাদের অন্তরে নামিয়া আসে, তখন যাহার। 

সেই শক্তি ধারণ করিবার জন্য পুর্বব হইতে প্রস্তত 
। াকে, তাতারাই উহা নিজ বক্ষে ধারণ করিয়। 

নিজেদের আম্মাকে জ্ঞানে ধর্মে ও প্রীতিতে সমু- 

আমরা কুদ্র কীট, তুমি অনাদি মহান । তুমি শুদ্ধ | নত করিয়া তোলে। ভক্তগণই জানে যে, তুমি, 

অপাপবিদ্ধ। সোমার প্রতি যাঞ্ধারা অশ্রদ্ধাৰান, 

' তাহাদের নিকটে তুমি কুদ্রেমুদ্তিতে প্রকাশিত হও । 

শধাত্মা্িগের কাস্রের লৌহকবট ত।ঙ্গিয় তুমি 

তোমার জ্ঞানে প্রেমে তাহা পুর্ণ কর। 

৪। সূর্য্য যেরধ উধাকে জাগাইয়্া তুলে, 

তাহাদের অন্তরে কিগপ্রক্জার আশ্খর্ধ্য বল বিধান 

কর। | 

৩1 ছে পরম হীশ্বর | এই ভ্রহ্মচঞ্রে তোমারই 

উদ্দেশে দিবানিশি বড অনুষ্তিত হইতেছে । আলস্য 

বশন্ধ যে সকল ভুর্মতি কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত 



প্রহাধ»**  আদিশ্রের পুক্কেছি যজ্ঞ সম্বন্ধে কয়েঞ্চটী কথা 
থাকে, তাহার! তোমারই মঙ্গল বিধানে ক্ষয়প্রাণ্ত 
হয়। আমাদের পরিবারে কেছ যেন কর্মযজ্ের 
অনুষ্ঠানে বিরত না ইয়। আমর! লকলেই যেন কৃতী 
হই এবং আমাদের বংশে কেহই ধেন অক্নসংস্থানে 
বঞ্চিত না হয়। জগতসংসার তোমাতেই বিধৃত 
হইয়া শ্হিতি করিতেছে । তুমি এক হুইয়াও শত- 
সহত্ম নামে জগতের সর্বত্র বিঘেধিত হইতেছ। 

তোমারই জ্যোতি আমাদের অন্তরে জ্ঞান, ইচ্ছা ও 
প্রেমের জাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে। 

৪। হে মহেশ! তোমার এশরোর সীমা কে ূ 

- ২০২ 
ললিত ০০০ 

আ'দশূরের পুনে হও সম্বন্ধে 
কয়েকটী কথা । 
( শ্রক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠ1কুর) 

১**। পঞ্চব্রাঙ্গণ কোথায় আ'সন? 
পঞ্চবরাঙ্গাণ কোথায় আসিয়। পুত্রেন্তি যজ্ঞ 

করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমর] বিস্তৃত আলো, 
চনা কর! আখশাক মনে করি না। কিন্তু এ সন্ধে 
যাহা কিছু তথোর সন্ধান পাইয়াছি, তাহা কৌতৃহল- 
এদ বপিয়! এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে ইচ্ছু। 

নির্দেণ করিবে? তোমার মিম! কীর্তন করিতে | করি। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং রস্থে আছে-. 

গিয়া বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়। আমর! তোমারই | রাজা আদিশুর পঞ্ব্রাঙ্মণকে পৃর্বাবধি নির্দিষ্ট 
সম্ভান। তোমার স্গ্ুতিগানে প্রবৃত্ত হইয়া! অগ্খান, 

প্রযুক্ত যদি তামরা কোনরূপে তোমাকে ছোট 
করি, তবে তুমি আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা 
করিও । তুমি আমাদের পিতামাত ; তুমি আমা- 

দেয় সথা-সুহাত । আমরা একমাত্র তোমারই 

চরণে হৃদয়ের প্রীতিত্তক্তি নিবেদন করিতেছি, তুমি 
তাহ! জননীর সেহহস্তে গ্রহণ কর । 

৫1 হে বিষুর! তোমার তেজ সমগ্র ব্রক্মচত্র 
ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে । তুমি আমাদের পিকা- 

মাতা। আমরা তোমারই সন্তান । তুমি নামাদের 

শুভ ইচছাসকল সফল কর। নুবিশাল এই আকা. 

»$ তোমার সমগ্র তেজ ধারণ করিতে পারে না। 

এই ধরিত্রীও তোমার সমগ্র বীর্য ধারে অক্ষম । 

অন্ত উন্নতিশীল এই মানবাত্মাও ক্লোমাকে খারণ। 

করিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং তোমার চরণে 

মস্তক অবনত করে। 

৬। হেরুদ্র! লশ্রদ্ধাবান ও সংশয়াস্সা- 

দিগের ছদয়ের লৌহকবাট একমাত্র তোমারই 
থজ বিদীর্ণ করিতে পারে। সেই লৌহকবাট 
বিদীর্ণ হইলে তোমার প্রেম উচ্ছ,সিত নদীর বন্যার 

মত ছুটিয়া! আসিয়া! তাহাদের হাদয় ডুবাইয়। দিয়! 
শ্যামল করিয়া দেয়। তোমাকে আমরা নমস্কার 

করি। 

স্থানে রাখিয়াছিলেন (১)। এই নির্টিফট স্থান যে 
কোথায়, তাহা এ পর্যান্ত নিভুলরূপে স্থিরীকৃত 
হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, আদিশুর তাহার গৌড় 
রাজ্যের ভিতরেই কোন স্থান তাহাদের বাসের জন্য 
নিদ্দিট করিয়া দিয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে 
আছে--পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুজ হইতে “্গঙ্গ। বিধৌত 
মনোজ গৌড়ে গমন করেন” (২)। বচনটীর মূল 
পড়িলেই বুঝা যায় যে, কারিকাকার এখানে গৌড় 
নগরের পরিবর্তে গৌড় রাজ্যেরই উল্লেখ করিয়া 
ছেন। জনশ্র্তি এই যে, রামপাল নগরীতেই 
পঞ্চব্রাহ্মাণ সর্বপ্রথম আলিয়া বিশাম করেন (৩)। 
রামপাল নগরী একসময়ে বুড়ীগঙ্গার নিকটবন্তা 
ছিল। এখন যেমন বড়গন্গা গৌড় হইতে হাদুবে 
রাজমহলের পশ্চিম দিয়] প্রীনাহিত, পদ্ম। ও বুড়ী- 
গঙ্গাও তজপ কালমাহাত্্যে রামপাল হইতে দূরে 
সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্ত পুর্বে রামপাল নিশ্চয়ই 
পদ্প। ( বড়গঙ্গা ) বা বুড়ীগঙ্গার তীরবর্তী ছিল” (৪) । 
মথন্ধনির্ণয়কারেরও মতে পঞ্য্রাহ্মাণ বিরুমপুরের 
রাজধানী রামপাল নগরেই আসিয়াছিলেন (৫)। 
আদিশুরের সময়ে রামপাল যে তাহার রাজধানা 
ছিল, তাহা আমর! লঘুভারতে দেখিতে পাই (৬)। 

(১) ক্ষিৎ ব* ২পৃঃ। 
(২) ব* মো ৩২*পৃ:- 

হতবহশমভাস। ব্রান্ধণাং কানাকুজ।ৎ। ৃ 
শৃূরসরিদবধো ডং যাস্ি গোঁড়ং মযোজাং | ঠ, চি, ৮৪ পৃ: 

(০) ব* মোন ৩২৮--২৯৪। 
(8) বণ যোও ৩৩৭্পুঃ। 

(৫) নস নিৎ১৫পৃঃ, 
€*) আস্তে বৎসন্িধৌ কনো রামপালেতি বিশ্রুভ]। 
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ভি কাটের আখারিক]। 

ধাছাদের মতে পঞ্চব্রান্মাণ সব্বপ্রথম রাষপালে 

শালিয়াছিলেন, তাহারা নিজমঠ সমর্থনে একটা 

আখ্যারিকা উল্লেখ কারন। ব্রাঙ্মাণেরা ণচরণে 

তম্ববোঁধনা পত্রিকা ২১ কম, ৪খ ভাগ 

দীঘি এবং এই নদী হষ্টতে উক্ত হালের মাম রাম. 

পাল হুঈয়াছে। সরোবরের অনস্িুরে পরিখ।- 
বেছ্রিত কতিপয় পুবাতন লট্।লিকার ভগ্রাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তগ্লিকটবর্তী গ্রামসকলের 

চণ্প্ঃদুক!, সর্ববাঙ্গ সুচিবিদ্ধ বক্ষে আবৃত, এই প | অধিবাসীগণ এই ভগ্ন অট্রালিক! বল্লালের রাজ- 

বোশ তান্বল চন্বিণ করিতে করাত রাজবাটীর 

ঘ্ারদেশে উপন্থিত হষ্য়া দ্বাব্বানকে কহিলেন, 

ত্বরায় রাজার নিকট আগমনসংবাদ দাও । 

রাঞ্জ! অবিলম্ঘেই তীাহাদিগের সম্মদ্ধনা টি 

ইহা! স্ির করিয়া ব্রাহ্মাণের! তীতাকে আশীর্বাদ 

করিবার নিমিত্ত জলগণ্ড, হস্তে দ্ডায়ম'ন হউলেন। 

এদিকে রাজ! তাহাদের (বশের বর্ণনা শুনিয়া তাহা । 

দের সঙ্গে দেখা করিতে আমিলেন না। তখন 

ত্রাঙ্মণের! করস্মিত আশীর্ববাদবারি নিকটস্থ এক 

মন্রকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। চিরশুফ মল্লকান্ঠ 
সপ্তীবিত, পল্লবিত ও ফলফুলে হ্থশোভিত হইয়া 
উঠিল। % ৬ ক বিক্রমপুরের লোকে বলেন, 

বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দীঘি আছে, তা্ছার ৷ 

উত্তর পাড়ে পাক! ঘাটের উপর এ বুক্ষ অদ্যাপি 

সজীব আছে ( বৃক্ষ অতি বৃহত, নাম গজারি বৃক্ষ । 

এতজ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপ্ুরে আর কোথাও নাই” 

(৭) । বাযেন্দ্রপঞ্জী এবং দেবীবরও এই আখ্যায়িকা 

সমর্থন করেন (৮)।॥ বাচস্পতিমিশ্র তাহার কুল- 

রামেও এই আখ্যায়িক! সম্পূর্ণ সমর্থন করেন (৯)। 

এই গঞজ্জারি বৃক্ষ সম্বন্ধে “আদিশুর ও বল্লালসেন” : 

রচয়িত| পার্ববতীশঙ্করবাবু বলেন-_“বিক্রমপুরাস্ত- 
গতি মেঘনানদীর পুর্ব উপকূলে রামপাল নামক 
স্থানে প্রায় ভুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড খাত 

বিদ্যমান আছে । এই সরোবরের নাম রামপাল 

নগন্ধী পালিত। পূর্বেধ আদিশুয়সা ভূপতে ॥ 
ল্ তা, ২য় খণ্ড ১২৭--২৮পৃঃও গৌ* আত ২৬২পৃ, 

বণ যো, ৩২৮ পৃঃ। 

(৭ ক্ষিৎ ঘ ২--৩পৃঃ। ৬ইঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যালাগর কৃত বছুবিব!হ 
বিবয়ক প্রত্তাব--ব* মো” ৩৩৩--৩৩১পৃঃ। 

(৮) ইতাক, তে দিজাঃ সর্ব অন্ধধানপরায়ণাঃ। 

স্থাপয়ামাচুরর্ধ্যং তত শু্বকাষ্ঠসা মন্তুকে ॥ 

ভুর্ববাতও্লপৃষ্প!ছিনির্দিতং জলসংবুতং । 
শনর্খাং মস্তকে ধৃন্বা শুঞ্ষকাউঞ্ জীবিতং ॥ বা* প* 
জঙ্রদ্ধ। জ।য়তে রাজ ইতি জান ছিজোতমৈ: | 
আশীর্ধধাদার্থ নেশ্মালযং হলকাষ্টোপরি ধৃতং। 
তদ। কাষ্ঠং সজীবং নাৎ কলপলবনংযুতং ॥ 

ফেীবন্ব--ব* মো ৩৩১পৃ১ 
&) হা" কা, ১০৬পৃঃ। 

| প্রাসাদ বলিয়া পরিচয় দেয়। পরিখার স্থানে 
স্থানে নষ্ট হইয়! গিয়াছে, কিন্তু বেগ্িত ভূমিখগ্ডের 

। বিস্তৃতি এবং বাহ্যাবয়ৰ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, 
ূ এই স্থান এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত ও ধনশালী 
রাজ।র রাজধানী ছিল। ভগ্নপ্রাসাদের পুরঘ্ারে 

| 

ৰ 

একটী প্রাচীন গজাড়ী বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। 
সকলেই এই গঞ্জাড়ী বৃক্ষটাকে আদিশুরানীত পঞ্চ 

্রাঙ্মাণপ্রদত্ত আশীর্ববাদে জীবিত মনল্লকান্ঠ বলিয়। 
৷ নির্দেশ করে” (১০)। এই আখার়িকার ভিতর 

| কোন্ এতিহাসিক সত্যের কতটুকু নিহিত আছে, 
র তাহ! বর্তমানে ৰাস্থির কর! অতাস্ত দুরহ। তৰে 
৷ এই্টটুকু মনে হয় ষ্বে. রামপালে পঞ্চব্রাক্মণের আগ- 
ঈ মনসংক্রান্ত কোন একট! বিশেষ ঘটন৷ ঘটিয়/ছিল। 

(* “রাটী্ন ত্রাহ্মণর্দিগের আদিবংশ”্লেখক ৬ভ্রনাথ 

1 বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঙ্গয় বলেন যে, “পালবংশীয় রাজা- 

৷ দিগের রাজত্বকালে গৌঁড়ের রাজধানী বগুড়ার 

ূ নিকটবন্তা" স্থানে ছিল, শুরবংশীয় রাজাদিগের 
রাজধানী দিনাজপুরের অন্তর্গত মালাদহের ( মাল- 

দহ) নিকটবন্ী স্থানে কালিন্দী নদী ও মহানন্দ। 
' সংযোগে অবস্থিত ছিল; বল্ললসেনের রাজধানী 

ৰ বিজ্রমপুরে ছিল; এবং লন্মমণসেনের রাজধানী 
৷ নবদ্ধীপে ছিল (১১)। ইহার সমর্থনে তিনি কোন 
| প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। 
| ১০২। হোম কোথায় অনুতিত হয়? 

ূ ামাদের অনুমান হয় বে, পঞ্চব্রাঙ্মণ সর্বব- 
প্রথম রামপালে উপস্থিত হইলেও সেখানে কোন 
ূ যজ্ঞ, অস্তত পুত্রেঞ্িফজ্ত সম্পাদন করেন নাই। 

পুত্রেত্িষ্জ সম্ভবত গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ু.বঙ্গন 
নগরে অনুষ্টিত হুইয়াছিল। নগেনবাবু বলেন 
“আদিশুর যে সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর, গৌণ বন্ধন 
নগরে সকালে রাজধানী ছিল” (১২)। আদিশুর- 

(১০) ব্রা কান ১৩৪পৃঃ। 
(১১) রা আন ৪পৃঃ | 

(১২) বাণ কা ১০৭--৯পৃ:। 



অগরাহারণ, ৮ আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সন্ধে কয়েকটা কথা ২০৩ 
পুত্রে ভূশুরের শুপাল, কর্তৃক পৌপু, বদ্ধন হইতে | দোয়াণী' ছে দক্ষিণপশ্চিমে নি পর্যন্ত প্রায় 
বিতাড়িত হইবার কথা কুলগ্নন্থে উল্লিখিত হইবার | ১২ ক্রোশের অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। +%% 

কারণে জামাদের অনুম।ন হয় যে, গৌঁড়জয়ের পর | এই স্থান এখনকার গঙ্গাআ্োত হইতে গ্রার ৭৮ 

অবধি রাজকার্ধা পরিচালনার জন্য পৌণু,বর্দনই | ক্রোশ দূরে অবস্থিত । কিন্তু এখনকার নদীর অবস্থ। 
রাজধানী নির্দারিত হইয়াছিল, এবং রামপাল | যেক্ধপ দেখিতেছি, পূর্ব এরূপ ছিল না। বন্নমান 
পৈতৃক রাজধানী ছিল । এই পৌগ্ুবদ্ধনের “এফ ] মালদ। সহরের পরপারে যে কারিন্দী নদী বছি- 
ক্রোশ উত্তরপুর্বেন হোমদীঘী? বা “ছোমাংদীঘী'নামে | তোছ, এক সময়ে ভাগীরখী এই "অঞ্চল দিয়! প্রবা- 
এক প্রাচীন স্ান আছে, কেহ কেহ মনে করেন, 1 হিত হইত। মালদহের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভাগী- 

এখানে শাদিশ্রানীত পঞ্যব্রাঙ্গণ হোম করি- | রথাপুর নামে একখানি গণ্ুগ্রাম রহ্য়ি।ছে। তাহারই 

তেন” (১৩)। কিছু দুর ভাগীরথীনামে এক ক্ষুদ্র শ্রেতম্বতী 

১১৪। পৌগু,বর্দান কোথায়? দক্দিণিমুখ প্রবাহিত হইয়। বুড়াগঙ্গয় মিণিত 
পৌগু বর্ধন নগর কোথায় অবস্থিত ছিল, তদ্ধি ূ হইয়াছে । অনেকের শিশ্বাস, পুর্ণবকালে এই 

ষয়ে নান! মতন্তেদ আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ] ভাগারথা দিয়াই গঞ্গ।র মুলক্রোত বহিত ও মালদার 

বন্গ মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়া | পার্শে প্রবাহিত মহানগ্দার অদুরে কাপিন্দীর সহিত 

বলেন__“গৌড়নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজধাপী | ফিলি৬ ছিল। স্থৃতরাং বহুজণাকার্ণ বিখ্যাত পোঁশু- 

পৌগুবদ্ধন। কথাসরিশুগাগর পাঠে ক ঠকট। বুঝা | বন্ধন নগর গঙ্গার অনতিদুরে ও মহাপন্দার তট 

বায়, পৌগু,নগরী কিছু দুরে অবস্থিত ছিল । চীন- | হইতে বন্তমান “বারদোয়ারাঃ পর্যান্ত স্থবিস্তৃত ছিল, 
পরিব্রাজক হিউ-এন-সিয়াং এই নগরে আসিয়া | তাহা অসম্ভব নহে (১৩) । 

ছিলেন, শনেক নৌ-কার্ধ্যাপয় দেখিরাছিলেন। ঠ্িিনি ১০৪। যজ্ঞপ্তে দক্ষিণা প্রা্চ পঞ্চগ্রাম। 
গঙ্গা উল্তীণ হুউয়। পৌগু বর্ধন রাজো গবেশ প্রসিদ্ধি আছে, আদিশুর যঙ্ছসমাপনান্ত্রে 

করেন। &% * ক প্রসিদ্ধ মালদহ নগরের দুই দক্ষিণান্রূপে পঞ্চব্রা্ণকে পঁচখানি গ্রাম প্রদান 

ক্রোশের উত্তর পুর্বে ও গৌড় নগর হইতে ৮ক্রোশ ] করেন (১৪)। সেই পাঁচখানি গ্রাম কি কি, এবং 
উত্তরে ফিরোজাবাদ নামে এক মতি প্রাচীন সেগুলি কোথায় অবস্থিত, তদ্বিষয়ে মতভেদ মাছে । 

স্থান আছে। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে ! হরিমিশ্ব প্রস্ততি কুলাচার্য্যের মতে পর্ব্রাঙ্মণ 

'পৌড়োৰাত বা 'পুড়োবা” (বড় পড়ো) নামে; গৌড়ে শ।সিলে গৌড়াখিপ পাদ অর্দা দিয় তাহা 
অভিহিত করে। এই স্থানের এক ক্রে।শ উত্তর- দিগচক যগাগাতি পুলা কারও বসবাসের জন্য পাচ 

পশ্চিমে ও মালদছের আড়াই ক্রাশ উত্তরে বার" থান "শ্[গন” গ্রাম দিয়াছিলেন (৯৫)। সন্বন্গ- 

দোয়রী প্ুঁড়োবার” ভগ্মাবশেষ বিদ্যমান। পৌঁড়োব।। নির্ণয় বলেশ-উট্টনারাধণ পাহয়।ছহিলেন পপ 

অথবা পুড়োবা শব্দ পৌগু বদন ছথবা পুণু,বদ্ধন কোটি, দক্ষ প1ইলেন কামকে টি, ছান্দড পাইলেন 

শব্দরই অপদ্রংশ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস | । হরিকোটি, শ্রীহর্য কঙ্গগ্রাস এবং পেধগভ বট- 

স্থানীয় লৌকেরাও বলিয়া থাকেন যে, এখানে | গ্রাম (১৬)। এই কয়টি রম থে আদশুর বা1হয়া 
বহুফাল গৌড়ের রাজগণ আধিপত্য করিয়া গিয়া" | বাছিংা ইহাকে উহাকে দিয়।'ছণেন তাখা পে ত্য 
ছেন। প্রাচীন হিন্দু কীন্তির ধ্বংসাবশেষ, বহর | না। সম্ভবত আাদিশুর যহ্হাণ্টে পৰ্র্রাগাণাপ 

ভাক্কর ও শিল্পনমাধুক্ত ভগ্ন মন্দিরাদির নিদর্শন, : জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; পাঁচজনের নিকট শুনিয়! 

এবং বুসংখ্যক কুপতড়াগ|াদির প্রাচান গর্ভ এখন,  ভ্তাহাদের মধো যিনি যে খাস পিনলিচন করিয়া- 

কার হিন্দুরাজন্কের অতীত কীর্তি বিশেধরূপে ঘোষণ। ূ ছিলেন, ঠাহাকে সেই গামই দেওয় হইয়া-. 
৩ পপ সপ জপ ৮ এস পপ স্পা আপি পপি 

৯ 

করিতেছে । এই ধ্বংসাবশেষ পুড়েবার বার- (১৪) 17101620115 পু 5) 

টিনিরিরারুল র্যা কারে রহ রোযা নাজ (১৫) ব্রা কান ১৬"পু । 

৬ (5) গঞ্গাজাটি, কামকোটিহরাকোডিগ্বখৈৰ চ। 

কঙ্কগ্রামে। বউখ্রামগ্জেয।ং স্থান।নি পঞ্চ চ ॥ সৎ নি” ১৮পৃ; 

সা 

2 রিল 

পপ এ ৮ শী পাস পপ পচ সপ ০ পপ 

সস পা ৭ পসরা এ অপ এপ ও পাত ০ 

(১০) ত্রাৎ কা, ১১৬পৃত। 
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ছিল (১৭)। 

যঙ্ঞান্তে আদিশূর পঞ্চব্রাঙ্মণকে বহুলৌধশোভিত- 
পুরপঞ্চকে বাস করাইয়/ছিলেন (১৮)। মনে হয়, 

এখানে এ দক্ষিগাম্বরূপে প্রদন্ত পঞ্চ গ্রামই উদ্দিষ্ট 
হইয়াছে। 

পঞ্চগ্রামের অবন্ধাৰ ! 

নাগেনবাবু বনু অনুসঙ্গান করিয়া কামটি বা 
কামকোটি গ্রাম ব্যতীত অপর চারিটী গ্রামের অব- 

স্থান যাহ! নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা নিম্গে উদ্ধৃত 
হইল (১৯)-_. 

(ক) ব্রহ্মপুরী ।-_ত্রঙ্গাপুরীর বর্তমান নাম বক্ষ 

পুর। ইহ! মালদহ হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে 

ও ভাগীরথীর ১ ব্রেশশ পশ্চিমে অবস্থিত । (মক্ষাৎ 

১৬৫ | 

ক্ষিতীশবংশ।বলীচরিতং গ্রন্থে আছে, 

২১ কল, ৪থ ভা? 

“বাণকুণ্ডা, গঙ্গ। হইতে দূর” 

মানে (২০) । ৃ 

এই চারি গ্রামেরও আর পূর্বতন সমৃদ্ধির 

কিছুই নাউ ; সগুবাক নারিকেলাদিশোভিত (তান 

॥ এবং বটগ্রাম বর্ধ- 

| শাসন বর্ণিত ) ব্রাক্ষণশাসনগ্রামের এখনও কতক 
কতক নিদর্শন রহিয়ান্কে । বীগার। উড়িধ্ার ব্রাহ্মণ 

শাসনগ্রামসমূহ দর্শন করিয়ছেন, তীহারা অনা- 

য়াসে উত্তর চতু্র্ণামের প্রাচীন নিদর্শন কতকট। 
বুঝিতে পারিবেন । (২১)। 

১০৬ বজন্তে দেশে প্রত্াবর্তন? 

একট প্রবাদ আছে যে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ধাহারা 
করিয়াছিলেন, তীহারা বন্গসমাপনাস্তে স্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে অনাদৃত হইয়! 
গৌডে ফিরিয়া আসেন। ঝুলতব্রণৰ বলেন যে, 

(৭) হরিকোটি।-_হুরিকোটির বর্তমান নাম হুরি- ৷ ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রা্মাণ যজ্জসমাপনান্তে স্বদেশে 

পুর। ইহা ভাগীরঘীপুরের অর্ধাক্রোশ উত্তরপশ্চিমে  ফিরয়া গেলেন; কিন্তু বঙ্গদেশে বাওয়া এবং 

ও কালিন্দী নদীর দক্ষিণে বিদ্যমান ( অক্ষাণ ২৫৩: অজ্ঞাত জনের বাঁজকতার জন্য ভ্ঞাতিগণ তীহা- 

উঃ ও দ্রাঘি' ৮৮৬৪৫ পু )। দিগকে প্রায়শ্চিন্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। 

(গ) কক্কগ্রাম।--কঙ্কগ্রীমের বর্তান নাম; তাহার! রাজ। বারদিংহকে সেই বিষয় জানাইলে. 

২৪৫৩৫৫ উঃ ও দ্রাঘি' ৮৮৮৩৫ পুঃ )। 

শপ পাশা সীল পা সপ 

সপ পপ পপ পা 

কাকড়ী। এখন ন্'জশাঠি জেলায় ও গঙ্গার দেড় 

[ক্রাশ দক্ষিণে অবস্থিত ( অক্ষাং ২৪* ৩৮৪৫ 
উঃ ও দ্রাঘি' ৮৮" ২-পু)। 

(ঘ) বটগ্রাম।-_বটগ্রামের বর্তমান নাম বট. 
রিয়। বা বটোড়ি। মালদহ জেলায় গঙ্গার 

অবস্থিত (অক্ষাৎ ২৪ ৪৬৪৫” উং ও দ্রাঘি' 

৮৮" ১৩৬৫০ পুঃ )। 

তটে। দেশে ফিরিয়। আসিলেন। 

বীরসিংহ জ্ঞাতিবর্গকে নানাপ্রকারে বুঝা ইলে ও 
তাহারা সেই পঞ্চক্ক্ষণকে বিনা প্রায়শ্চিন্তে কিছু- 

তেই তীহাদিগকে পুনগ্রহণে সম্মত হইলেন ন1। 
তখন ত্তাহার] পুত্রঙ্কলত্র ও ভূত্যগ্গণের সহিত বঙ্গ- 

তাঞ্ছার আদিশুরের 

নিকট সমস্ত বিবরণ ঝলিলে আদিশুর তাহাদিগকে 

গঙ্গার তীরবস্তী পঞ্চগ্রাম দান করেন (২২)। 

মুলে! পথগননেয় গোঠ্ীকথায় আমরা এ সম্থন্ধে 
পাউ--হরিকোটি ( মেদিনীপুর ) কংসাবতী নদীর 
তীরবস্তা; পথকোটির সীম! মল্ল, বরাহ, শিখর,সিংহ- 

তীরভূম প্রভৃতি মালক্ষেত্রের ( মালতৃমের ) নগর ; 

ক1মকোটি হইল নিশ্চিত বীরভূম ; কঙ্কগ্রাম হইল 

(২৭) গোঠীকথা- সৎ শি ৫৫৭পৃ:। 
(২১) ত্রাণ কা ১১১--১১২পৃঃ | 

(২২) এবং সমাপা বজ্জস্তসাদিশুরসা ভূপতেঃ। 
জগ হদেশং তুণঞ্ডে বিপ্রা! বেদবিশা রদ: ॥ ৭. 
পা্ডেবু নিজদেশেধু খদেশস্থ। হিজা তয়: | 
উচুপ্তান্ বাবহাধ।! বৈ নাম্মতিদ্বিজসত্তম1ঃ॥ ৭১ 
ৰহদেশে চ গমনাদজ্োতজনযাজনাৎ। 
যুয়ং পা৬তাম।পন্না ন সংগ্রাহা। স্বিজাতিতি: ॥ ৭২ 
জন্ম'কং গ্রহণীর়াশ্চেৎ যৃরং ভবিতুমিচ্ছখ। 
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কুরুত পুনঃ সংস্কাররূপকং ॥ ৭৩ 
ইতি শ্রুত্বা গিরে! বিপ্র। বীরসিংহাখিকং তদা। 
খত! সমস্তবৃত্তান্তং কথয় মানু রশ তে ॥ 48 

ততে। হাজ। মমাহর় ব্রাক্মণান্ প্রাহু খিশ্তরং | 
গ্রায়শ্চিওং বিন! কোঞ্পি শ্বীকারং ন চকার হু & ॥৫ 
ততন্তে ব্রাহ্মণ: পঞ্চ ভাধ্যাপুত্রাদিভিঃ সহ। 
সরক্ষকাঃ কানাকুজাৎ বঙ্গদেশং পুনযধু$ ॥ ৭৩ 
মববং বিভ্ঞাপয়াঞ্ততুরাদিশূরনৃপান্তিফে। 
তেষাং খচনমাকর্ণায রাজ। হধমুপাগতঃ ॥ ৭৭ 

(:৭) পৃব্বভৃপ ।ন্গিশুর অ।নে পঞ্চজন। 
দেন তিনি পঞ্গ্রাম ধার যাতে মন ॥ € 

হরিকে ।টি পঞ্চকোটি কামকফে।টি ডিন। 
কক্কগ্র/ম, বটগ্রাম, সবে পার চিন ॥ ৬ 
হুরিকোটি ভাঙ্গড়ে পঞ্চকোটি যে তষ্ট্র। 
কামকোটি দঙ্গে কক্ষগ্রাম হবে অটে ॥ ৭ 
বেদগঞ্জে বটগ্রাম রাজ! দিল বাসে । ৮ 

গোতীকখ(স্ম* বিও ৫৫৯পৃঃ। 

(১৯) ক্ষিৎ ব ৫পৃঃ। 
(১৯) ত্রা* কান» ১১১পৃঃ। 



অগ্রহারণ ১৮৪” আদিশুরের পুত্রেফি ষ্জ্ঞ সম্বন্ধে কয়েকটী কথ! ২০ 

কিন্ত কুলতস্বাপবের মতে ক্ষিতীশ প্রস্ততি [-বীরসিংহ নিশ্চয়ই তাহা মিটাইয়। দিযাছিলেন, 
স্বদেশ হইতে ফিরিয়া আলিবার পরই এ পঞ্চ. 

ফ্োটি (বা ব্রহ্মপুরী ) প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম পাইয়া 
ছিলেন। সম্ভবত পর্ঃকোটির অপর নাম ছিল 

ব্রক্ষপুরী, অথব! ভট্টনারায়ণ পঞ্চকোটি গ্রাম প্রাপ্ত 

ইইয়া তাহার নাম পরিবর্তিত করিয়া! ব্রদ্মপুরী 
রাখিয়াছিলেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে কুলতত্বার্ণবের 

মতই সমর্থিত হইয়াছে দেখি (২৩)। প্রেমবিলাস 

গ্রন্থে কিন্তু এই সঙ্গে উক্ত হুইয়াছে যে, ক্গিতীশ 

প্রভৃতির সঙ্গে প্রথমে ভট্ুনারায়ণ, স্থসেন, ধরাধর, 

গৌতম এৰং পরাশর আসিয়াছিলেন। কিছুপ্দিন 

পরে দামোদর, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ধ ও বেদগর্ভ 

আসিলেন (২৪) । আমাদের মতে কুলতন্বার্ণৰ বা 

প্রেমবিলাসে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের জাতিচ্যুতির আখ্যা- 

য়িক] যুক্তিসহ নহে। 
১০৭। জাতিচাতির আখাদিক। যুক্তিপহ নছে। 

জাদিশুরকে নীচ ক্ষত্রিয় বা অভ্ন্তাত্্জন বলিয় 

বলা হইয়াছে; ইহাতেই অন্ুমন হয়, কোনও 

অজ্ঞাত কারণে, সম্ভবত বৈদাজাতিকে সম্মানে একটু 
লঘু করিবার জন্যই, আদিশৃরকাহিনীতে পঞ্চব্রাঙ্ষা- 

ণের আগমনসূত্রে এই আখ্যায়িকার সমাবেশ করা 
হুইয়াছে। কুলগ্রন্থমতেই তে! দেখ! যায় যে, 

পুত্রেগ্রিজ্জের জন্য দ্বিতীয়বার আদিশুর পঞ্চব্রাহ্মণ 
আনেন । আর, আদ্দিশর তো! বীরসিংহের জামাতা 

ছিলেন এবং বঙ্গের অধিপতি ছিলেন । যদি কোনও 

৫গালযোগ হুইয়াই ছিল, তাহা প্রথমবারে হইবার 

কথ।। আর গ্রথমবারে যদ্দি-বা' তাহ! হইয়াই থাকে, 

তবে বীরসিংহ এত বড় মূর্খ ছিলেন না! যে, নিজে 

অপমানিত হইবার জন্য পুনরায় পঞ্চব্রাঙ্দণ বঙ্গে 

পাঠাইতে স্বীকার করিবেন। হইলেও হইতে 

পারে যে, সন্ঘত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্ষিতীশ 

প্রভৃতি যড্ভসম্পাদন করিয়া যখন দেশে ফিরিয়া 

বান, তখন জ্কাতিবিরোধের কারণে এবং আদিশুরের 

নিকট তাহাদের “প্রাঞ্ডি” দেখিয়া জ্ঞাতির! তাছা- 
দিগকে স্বদেশে “কোণঠেস।” করিয়াছিলেন, কিন্তু 

বাঁসার্থং পঞ্চবিগ্রাণাং গঙ্গাতীরসীপতঃ | 
পচ গ্রামান্ দো তুর্ণং রস্বানি বিবিধাসি চ ॥ ৭৮ 

(২৩) পরে বি ২৬৩পৃঃ | 
(২৪) প্রে* বি, ২৬০পৃঃ। 

অথবা কোন উপায়ে তাহ চাপা পড়িয়াছিল। 

সম্ভবত সেই ঘটনাটা কোন কারণে পুত্রেস্ি যঙ্ছের 
সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়! হইয়াছে। প্রেমবিলাসের 
উক্তি আমর! স্বীকার করিতে পারি না, গাঁরও 
এই কারণে যে, সমস্ত কুলগ্রন্থে প্রেমবিলাসের 
বিপরীতে একবাক্যে ভট্রনারায়ণ, দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চ 
ব্রাঙ্গাণের একত্র গোঁড়ে আগমন বলা আছে। 
আমর! অল্ুমান করি যে, জাতিচান্টির কারণে 

নঙে, কিন্তু বঙ্গদেশ রমণীয় শর্থাৎ আহারাদি 
বিষয়ে স্খস্বাচ্ছন্দ্য প্রন বলিয়াই পঞ্চব্রাঙ্গণের 
ন্যান্য পুত্রের ক্রমশ বঙ্গে আসিয়াছিলেন। 
জাতিচাত না! হইলেও ক্ষিতীশ প্রভভতিকে বোধ হয় 
দেশে বেশ একটু অন্থবিধা ভোগ করিতে হইত, 
তাই বীরসিংহ আদিশুরের প্রার্থন। ঘোষণ। করিতেই 
ক্ষিতীশ প্রভৃতির বংশধরেরাই বঙ্গে যাইবার জন্য 

অগ্রসর হইরাছিলেন। 

১০৮ | দক্ষিণ] ব্যতীত পঞ্চ অনুগঙ্গ গাম প্রদাত্ত। 

কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, 

দক্ষিণাস্বরূপে পঞ্চাক্ষণ যে পঁচখানি গ্রাম পাইয়া 

ছিলেন, ততন্ব্যতীত তাহাদের বসবাসের জন্য 

গঙ্গার তীরবর্তী আরও পাঁচখানি গ্রাম দেওয়া 
হইয়াছিল । ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে 

যে, “্যন্তরান্তে পঞ্চব্রক্ষণকে বহু সৌধশোতিত পুর- 
পঞ্চকে বাস করাইলেন; সেই পুরপঞ্চকে এক 

বগুসর বাস করিবার পর তট্টনারায়ণের নান! লোক।- 

তীত কণ্মে সন্তুষ্ট হইয়া! ভাহাকে ( এৰং সন্তবন্ত 

অন্য চারিজনকেও ) রাজ গ্রাম দিবার ইচ্ছ। 

প্রকাশ করিলেন” (২৫) । ক্ষিতীশবংশা বলীতে 

কেবলমাত্র ভট্টনারায়ণের কথ। উল্লিখিত থাকিলেও 

আমাদের অনুমান থে রাজ। তাহাদের সকলকেই 

আরও এক একখানি গ্রাম দিয়াছিলেন। গোঠী- 
কথায় আমাদের এই অনুমানের সমর্থন পাই। 

মুলোপধ্াানন বলেন-_ছান্দড় হরিকোটি ব্যতীহ 

গঙ্গাবাসের জন্য ভ্রিবেণী পাইয়াছিলেন ; ভ্র- 

নারায়ণ পধ্ধকোটি ব্যভীত কালীঘাট পান ; দক্ষ 

কামকোটি ব্যতীত জান্বীনগর তর্তীপুর ( ছাপ- 

(২৫) ক্ষি* ব* ৪পৃঃ--ক্ষিতীশবংশাবলীতে কেবল ভটনানায়ণ 
সত্বত্খে একখ! বল। আছে, আমাদের তাহা সঙ্গত মনে হয় না। 



২০৬ 
এ - রব 

' গ্াটিয়া মহল ) পান; 
গঙ্গাবণাসের জন্য অআগ্রদ্ীপ পান । 

বটগ্র।ম বাহীত শাশ্িপুরের পর গারে গুপ্তপলী : 

(:4প1ড। ? ) প্রাপ্ত হন (২৬)। 
চে 

ঘধারকানাথ ঠাকুরের বিষয়- 
সম্পন্তি। 

( আ।চার্গ' শ্রীসভীশচন্্র চক্রবন্ডা, এম- এ ) 

দ্বারকাঝ!খের উহইপ। 

১৮৪৩ সাঙগের ১৬ই আগষ্ট তারিখে দ্বারকানাখ উইল 

পূর্ব্বে যে 1)83৫ 0১1 ১০((111)0171৮এর কথা বল। 

তউয়াছে, যাহার দ্বারা ত্বারকানাথ অধিকাংশ ন্ষিরপম্প তত 

শৃরেন। 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ৃ 

প্রীহর্স কর্থগ্রাম - বাতীত । 
এবং বেদগর্ভ । ও একছনকে প্রঠিবাদী হইতে হয়) এই মোকদমার 

২১ কল, ৪৭ ভাগ 

৮ পপ হর ৪ হস অন্ত ১ হ শর সরাজ্রন্ডাপ জা ৯ এ রর ০০৬ ওক ও হারার 

কিন্ত এ সকলেও  একগনকে বাদী ভইবর মোকদ্ধমা | 

বিবরণে দেখিতে পাই যে, দ্বারক্ষানাথ (নিজ উইলে ক 

ঠাকুর কোম্পানীকে ৭005 171111107) 101)695* অর্থাৎ 
৷ দশ লক্ষ টাক। ধর দেওয়ার কথ! উল্লেখ করিয়।ছিলেন । 

উইপের যে মম্পই্ই উদ্জিদ লইয়া এই মোকদ্দম! হয়, 

ৰ তাহ 4/272//5/772% পরিকায় এইরূপ উদ্ধৃত আছে, 

; ক) 85 00 মো] 0701০510116 2170 17011171011 01 

; 01 10 1071] 15180 01719012101 68513 21809119063 

, ৮1209096৮০1 01 1,০3০৪৮৩া, [ £1৮০ 09৮15 277৭, 

| 09995৮1) 039. 5810)9 আ]0 21] 8110 ০৮০৮ 1105 
1 

59205 8180 9013 210 01327 2110 9901) 2110 ০৮০77 

উপরে পুরগণকে কেবল জীবনপ্বত্ব এবং প্ৌকরগণকে 
নব্য বত দান করিয়! যান, তাহ] ই উইপে খীক্ত ও: 

& ৪ ক্র: ৫৭5 ৯১7১ এ 9 & । , ৃ , | . 

দৃটীক্কত হর) “পং এ 1১৩৩৫এর আওরিক্ত যে সম্পত্তি । 00956101101) 85 00 0১9 27981711501 61) 
দ্বারকানাথের মৃত্তাকালে থাকবে, তাহার সন্বন্ধেও ব্যবস্থা: 

মি 'দবেজ্জনাথ শাম্মজীবণীর ৭১পৃষ্ঠায় । 05৩ দ10010 7551085 (11679201)007 11) 50119] 11710 
করা হয়। 

এই উ€তের ব্যবস্থার বিবরণ দিয়ছেন। 

হারকানাথের মুক্তার পর তাহ!র উত্তরাধিকারীগণ 
এবং নানারূপ অর্থী প্রত্্য গগখ, উহলে কি আছে, তাহা 

দেখবার জন্য স্বভাবতহ অঠিশক্ন উদ্গ্লীব হুহয়াছিপেন। 
১৮৪৬ খুর্ান্দেগ ১লা ভিসেম্বপ তারিখের £27%2/65/777:27) 

পজকার +[0081 10017)5” শীর্ষে আমগা এই সংবাদ 

দেখিতে পাই £-- 

৮1) 21082112011)5 111 15 009৬৮ 073 1986. 

না ১ 51:07 60 01)0 80110199101 070. রে 11011) 019৩ 1১90 পে নিবি এ ০ | এ ৷ নীর বিস্তৃত বাণিজ্যের সহিত ইহার যোগ থাকাতে ক্রমে 
নি *] 5 % ৯৪০৭ ১71? ৪২ ৮৫২ £ ১] £ ! " (৮0111)011) €৮1৬1994) ৮০9: ১০৮৩ সি 1৮01! ইহাই কলিকাত।র প্রধান ব্যাঙ্ক হইয়। দাড়াইল। 

[113 0190011551)6 7 53181001011) 01109310%5 986 

11056 1101) 11600060 100961%55,৮ র 

ইওর পর ১৮৪৭ খুষ্টান্বের ১লা এপ্প্িল তারিখের | 
157:2715/77127) পুপ্রিকায় দেখিতে পাহ যে, এই সময়ে 

কলিকাতার সুশ্রীন কোটি ত্র উহলের একটি অম্পঃ 

উদ্ষির অর্থ পরিষ্কার কিয়! লইবার জনা একটি মোক- 

কমা (৯৮) উপস্থিত কর! হইয়াছিল; তাহাতে 

'দ্জেক্্রনাথ ঠাকুর বাদী ও দেবেস্রনাথ ঠাকুর প্রতিবাদা 

বলিয়া পাখত আছে । এস্থলে মাহনে অনাভক্র'পাঠককে 

এলিয়। দেওয়। আবশাক যে, এই সঞ্চল মোকন্দমা কোনও 

«লহ-ধিবাধের মোকদ্দম। নছে) এসকল কেবল ভন্য)ং 

ডটলত। নিবারণের উদ্দেশ্যে দলীলাদির অর্থ স্পষ্ট করিয়া 
০ সপ পপ বস» হর্স 

২৯) লুলোপ্ঞানূদের গো্ীকখ!-.স* নিৎ ৫৫৯পৃঃ। 

খু 

শপ শা এ ০. 

এ পে আশ পাপী শশী সসপাশাশাশিসপিশ শত শ শশস্প শাল শপ 

ূ 
র 
র 
ূ 
| 
র 

০৫ 61017 189192011৮0 50809 19871 9710995 10 
91121]1 51111591709, 11100101821) 008 11 9091 

51265, 0 800 001 1815 210. (11017 0৮৮18 21990116৩ 

056 2184 1091)99. 

ইহার পর 12%215/767 বলিতেছেন, *113 

21১০9 7538002াড় 017595) 6113 .80129 01911701176 

[39165 0 9158198-7৮0 6150 630111580০1 06 079170. 
901)59,,০,,5 ৮০০1, 0০, 7৮ 7914 009 00170115105 

21100. অর্থাৎ 75910027) [১70126% তিন পুত্রই 

সমান অংশে পাইলেন। ১৮৪৭ খুষ্টাব্দের ৩*শে মার্চ 
তারিথে এই মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। 

ইউ[নয়ন বাঙ্কের পছন। 

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যুরোপীয় পৃষ্ঠপোষকগণের সংখা! 
ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে লাগিল, এবং কার ঠাকুর কোম্প।- 

গই 

রূপে ক্রবশঃ অধিকসংখ্যক অংশীদারের আগমন হেতু 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে দ্বারখাণাথের আর্থিক দাদিত্ব কিঞ্িং 

লঘুতর হইতে লাগিল বটে) কিন্ত কার ঠাকুর কোম্পানী 
প্রার একা ঘ্বারকান।খের টাঁকার বলে, এবং তাগার 
আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে লেকের অগাধ বিশ্বাসের বপেই, 
চলিতে লাগিল। এই কোম্পানীর বাণিজ্য যতই বহুমুখীন 

হইয়! প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই হছার ও ইউনিন 
ব্যাক্ষেরঃ উভয়ের, আর্থিক দায়িত্বের পরিমাণ অত্যধিক 
মাত্রায় বন্ধীত হইতে লাগিগ। ক্রমে এমন অবস্থ। উপদ্থিত 
হইল যে, ইউনিয়ন ধ্যাঙ্ক, কার ঠাকুর কোম্পানী £বং 
ঘারকানাথের খিষরসম্প তব, এই তিনটির জীবন-নরণ প্রায় 
পরম্পর-দাপেক্ষ হইয়। পড়িগ $ ঈ/ড়াইলে তিনটিই দাড়া- 

| ইবে, পড়িণে ভিনটিই একসঙ্গে পড়িবে । এই অবস্থার 



অগ্রহায়ণ, ১৮৪৮ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তি 

কথ। ভাবিলে খারকানাণের প পক্ষে (তৃপ্তি রক্ষার জন্য 

[9550 99019276170 সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা বেশ 

বুর্ধিতে পারাব'য় 

১৮৪* সালের রর সময় হইতে আরম 

করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংলগ্ডে ও ভারতবর্ষে 

অ.নকগুলি বাক্ষ ও বাবসায় ফেল হয়। হতদিন ঘারকা- 

নাথ ভীবিত ছিলেন, ততদিন ঠিনি বাণিজ্য জগ- 

তের এই সকল বঞ্ধাবর্ত-গ্রশ্থচ বিপদ্দ, এবং নিজ মুক্- 

হম্ততা-প্রহ্তত বিপদ, এই উভয় বিধ বিপদ্দ অতিক্রম । 

করিয়, অপুর্ব বুদ্দিকলে উউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর, 

কোম্পানীফে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 

পর আর ইহার! অধিক দিন ঈড়াইয়। থাকিতে পারিল 

ন1। 

১৮৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ইংলগ্ডে দ্বারকা- 

নাথ ঠাকুরের মৃতু হইল। তাহার মৃত্াতে উক্ত উভয় 

ব্যবস।য়ের প্রধান স্তম্তট যেন খসিয়। পড়িল । ১৮৪৭ 

সালের ২৭ শে ডিসেম্বর সোমবার ইউনিয়ন ব্যাঞ্ষের 

পতন ঘটিল। 

১৮৪৭ সালের ২৮শে ডি'সম্বব তারিখের £275/5- 

17107 পর্জিকা লিখিতেছেন, «017 03111891796 £& 

91719110. 01056 [07107 13281015107 50 517১0] 8 

9010) 29 07168 0100591)0 0৬৪ 10070701 10)993 

29 0191)0110101501) 8100 ০0090101770 196 70191 

5/1101) ]976501)180 ৪4:61:89, 9)০এঘীয় 20 হও 

01010865]5 20)01590. 1১9001 1)031)555 010590, 

১৮৪ট 170810 50107900106 ছা] চ009)15 

তার পরের দিনের 1 019 00৮738 01 0109 089-৮ 

127701157107 লিখিভেছেন,--“ি০ 216 11110110100 

1179 2 101]] £18106015 06 1010 1371] টি) 

0015 [২ 6০,০০০ 1059. 0 ছ101100 79/71817700 

11109910, 20১0 7511) 0179 00015015 011175 ২0097 

55309708%, ভ০ 1০৮০ 2৫711 11)0 20711] 1)017654 : 

০৮৮ 6০ 079 91915]১011018 1119 100৩5511501. 

৬০: 01951116006 ০০0770০]) 10000060912, 

1199 1707 90200 900৯ 1১00010 113 +1)10]) 11120 | 

(07191700715 027 991 80010100009 (1011 

1110615905.* 

ইউনিক্ন ব্যাঙ্কের পতন সম্বদ্ধে ফিশোরাঁঠাদ মিত্র 

লিখিতেছেন,__পব্যাক্ষের পক্ষে ষে যে প্রণালীতে ক্ষার' 

বার করা বিধিসগত, তাহার সীম! লজ্ঘন কগিতে গিয়। 

ইউনিয়ন ব্যাঞ্ষের সর্বনাশ হইল। কয়েকটি শিশেষ 

হৌস্কে নীলের জন্য ধার দির দিয় ইহার টাকা 

নিঃশেধিত ছইয়। গিয়াছিল। নীলের জন্য খগ দান, ও 

| ওঁ 

ইতীর, কাঁরবার, এই ইাটিই এই ব্যাক ফেল হইবার 

গ্রধান কাঁরণ।'+-+ (8৫৩1), 157 সংক্ষিপ্ত ভালাচুবাদ)। 

্বারকানাথের আর্থিক সচ্ছলতার উপরে পোকের 

অগাধ বিশ্বাস ছিল বণিয়া তিনি হউনিন্ন বান্ক ও কার 

ঠাকুর কোম্পানী উভয়ের জন্য সহঞ্জে টাকা ধার 

৷ পাইতেন, একথ। পূর্বেই বলা হুইয়াছে। ইউনিয়ন 

পাধ্যাযের (শিবকৃ্ক বন্দোপাধায়ের পিতা) নাম বিশেষ 

উদ্েখযোগা। ইনি স্বদা প্রয়োজনমত এই ব্যাগে 

টাকা বোগাইতেন। 

বান্ধ ফেল হইলে রমানাথ ঠাকুর ইহার লিকুইডেটর্ 

নিযুদ্দ হন। এই ব্যাঙ্কের জন্য ছ্বারকানাথ ঠাকুরের 

এট্টেট অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় লাঁই। তাথা হইতে, 

দ্বরকানাথের ক্রীত শেয়ারে সংখা! অন্বায়ী, 

| খণের হরাহাঁরি অংশ মাত্র শোধ দিতে হইয়াছিল। 

৷ কিন্তু ব্যাক্ষের সমগ্র খণ শোধ না হওয়াতে কলিকাঠার 

অনেক বদ্ধিষুঃ। ঘর ও মধানিত্ত গৃহস্থ সর্বস্বান্ত হন। 
তৎকানপীন সংবাদপত্র সকলে দেখিতে পাওয়া যায় ষে, 

এই ব্যাক্ক ফেল হওয়াতে দেশীয় ও মুরোপীয় উভয় সম্প্র- 

দায় অতিশয় সংক্ষু্ধ হইয়া! উঠিগা'ছলেন। ১৮৪৮ 
খৃষ্টাবের ৪১1 জানুয়াণী তারিখের 736)7:20/ £474/%778 

পত্রিকার সম্পাদকীর উক্তিতে এই ব্য।ক্কের পতনেক্ দীর্ঘ 

৷ সমালোচনা আছে। 

স্বরকান'থের মৃতার পর কার ঠাকুর কোম্পানীর ইতিহাল। 

১৮৪৬ খৃষ্টাব্ধের ১ল। আগঞ্জ ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু 

| হয়। তিনি নিজ উইলে কার ঠাকুর কোম্পানীর বিষয় 
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ৰ 
ূ যেব্যবস্থা করিয়। গিয়াছলেন, দেবেন্রনাথ আত্মধীবনীব 
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ৰ ব্যাঙ্ক সম্পর্ক নিম৬লার দেওয়ান রাধ।মোহন বন্দে)- 

ৃ 

ূ 

০০০০০ 

। ৭১ পৃষ্ঠায় দে গম্বন্ধে লিখিতেছেন,_“আগাদের কার 
| ঠাকুর কোম্প।নি নামে যে বাণিজ্যব্যবসায় ছিল, তাহার 

অঞ্ছেক অংশ আমার পিঞ্কার, আন অদ্ধেক অংশের অংশী 

| অন্য অন্য ইংরাঞ্জ সাহেবেরা ছিগেন। ইহার মধ্যে এক 

আন অংশ আমর ছিল । আমার পিতা, এই ব্যবপায়ে 

| তাহার যে অদ্ধাংশ ছিল, তাহা কেবণ এক! আমাকেই 

দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্ধা সে অদ্ধ।ংশ আঁমি কেণল্ 

। আপনার জন্য রাখলাম ন1) আমরা তিন ভাইয়ে তাহ। 

সমান ভাগ করিয়। লইলাম 1” ১৮৪৬ সালের "শবভাগেই 

নিশ্চয় দেবেন্তর"থ গিরীন্রণাথের মহিত এহ কোম্পানী 

সম্বন্ধে পরামণ করিয়। থাকিবেন। কারণ 45712/3%- 
727 পত্রিকার ১৮৪৭ সালের ৯ই,১৫ই, ২২শে ও ২৬শে 

জানুয়ারীর সংখযাগুলিতে কার ঠাকুর কোম্পানীর এ 
বিজ্ঞাপন বার বার প্রকাশিত হয়? তাহার নম্ম এই যে, 

১লা জানুছারী হইতে গ্িগীন্দ্রণাথকে অংশীদার করিয়া 

লওয়! হইল) ও এ তারিখ হইতে তাহাকে লইয়! এই 
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কোনও বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে খু'ণিয়া পাওয়া গেল না। 

ঘখন কাঁর ঠাঁকুর কে]ুষ্পানি উঠিয়া যাইতেছে, লিকুই- 

ডেশনের বাবচ্ছা হইকেছে, কোম্পানীর নাম পরিবর্তিত 

হইতেছে, স্খনও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে কেবল দেবেন্দ্র 

নাথ ও গিরীক্্রনাথেরই নাম দেখা হার। কার ঠাকুর 

কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ও তাহার বিষয়ে প্রসঙ্গ, তৎকালীন 

সংবাদপত্রে ঈউ'নয়ন শ্য।ছ্ধের বিজ্ঞাপন ও গ্রাসঙ্গ অপেক্ষা 

সংখ্যায় ও পরিমাণে অনেক অল্প। 

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (৮৫পৃষ্ঠ।) কার ঠাকুর 
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তাহাও সমসামগ্জিক পত্রিকায় মুদ্রত হিসাবের সহিত 

মিলিতেছে না । 
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 জংখযায় 96061 রূপে 'কার ঠাকুল কোম্পানীর, 
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উল্লেখ তৎকালীন ছুই গ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 73672/ 48877 

7074 এবং 27245717152 পাওয়া গেল না। বাহ! 
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এই বিজ্ঞাপন হইতে দেখিতে পাঁওয়। যায় ষে, (১) 

লে সময়ে [১8797গণ নির্দিট সময়ের জন্য নিযুক্ত হই- 
তেন, কারণ 17011057507 এর 19210)5751710 26%10175, 

করিল । আত্মজীবনীর ৭২পঠায় দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

স্বারকানাথের মৃত্যুর পর সাহেব-অংশীদারগণকে বেন্ুন* 

ভোগী কর্মচারী অংশীদারে পরকিখত করা হয়। সম্ভবতঃ 
এই ব্যবস্থায় তীহাঙ্গিগকে অংশীদার নিয়োগ করিবার 

সময়ে তাহ! নির্দি্ কালের জন্য করা হইত । ৮৫পৃষ্ঠ,য় 

গর্ভন সাহছেবকেও দেেবেজ্জনাথ প্রধান কর্মচারী ডি এম্ 
গর্ভন* বলিয়। উদ্জেখ করিয়াছেন । (২) ১৮৪৮ সালের 

১২ই জানুয়ারী তারিখে কার ঠাকুর কোম্পানীর অন্তিত্ব 
আর নাই। (৩) ১৮৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ 

পর্যন্ত এ লুগ্ড কোম্পানীর প্রাপ্য টাক! আদায় ও দেস় 

টাক শোধ করিবার ( লিফুইডেশনের ) ভার দেবেন্দ্রনাথ 

ও গিক্সীজনাখ হই ভাই লইলেন, এবং তাহার! কেবল 

খঁ কার্যোর জন্যই ২৮৪৮ সালের ১২ই জাম্ুয়ারীর পর 

হইতে কার ঠাকুর কোম্পানীর নাম (অর্থাৎ আত্মবীবনীর 
৮৭পুষ্ঠায় উল্লিখিত “কার ঠাকুর কোম্পানী ইন্ লিকুই- 

ডেশন” নাম) ব্যবহার করিতে লাগিলেন। (৪) এ 
তারিখের পর হইতে ছৌসের নাম আর 'কার ঠাকুর 
কোম্পানী” কহিল না, 4301007) 5৮881 & 0০, হইয়া 

গেল, এবং দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীজ্ন।াথের সহিত ভাহার 

কোন সংশ্রব রহিল না। এই কারণেই £7272224 21%- 

£7৮% পত্রিকায় উক্ত সোসাইটার বিজ্ঞাপনে ৭ই ও ১৪ই 

জানুয়ারী তারিথে 5০079819রূপে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর 

নাম রহিরাছে। (8) ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে আত্ম, 
জীবনীর ৮৫ পৃষ্ঠার উল্লিখিত ত্রিশ হাজার টাকার হ্প্তী 

ফিরাইয়া দেওয়া ও দরোজা বন্ধ করার ব্যাপার ১৮৪৮ 

সালের ১২ই জামুক্জারীর পুর্ব্বেই ঘটিচ1ছিপ । খুব সম্ভবতঃ 

এই ব্যাপার ১৮৪৭ সাবের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখেরও 

পুর্বে, অর্থাৎ ইউনিকসন ব্যাক্ষের পতনের অব্যবহিত 

পরেই, ঘটিয়! থাকিবে। 
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আধ্রই্ায়ণ ১৮৪৮ 

কিন বে-কোন একজন পাওনাদারের দাবী উপস্থিত 

হইবাধাআর তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইতে না পারিলেই 

হ্োসের অথবা ব্যাঞ্ষের পতন হয়। এ ক্ষেত্রে তাগাই 
ঘটিয়াদ্িল। 

দেবেঙ্জনাথ যে মোট দেনা এক্ক কোটি টক! ও 

মোট পাঙন। সোততর লক্ষ টাকা লিখিয়াছেন, তাহার 

সহিত এই হিসাব মিপিতেছে ন!। ইঞ্ার কারণ কি? 
একূপ আনুমান কর! যাইতে পারে যে দেবেন্দ্রনাথের 

বর্ণিত সভা -/72%22/ 427%৮70৮% পন্রিকার বর্ণিত 

সভার পূর্বে হইয়াছিল, এবং সেই প্রথম লভভাতে ব্যক্তি- 

গত দেনা-পাঁওন1 ও ছৌসের দেলা-পাওন1, ছইয়েরই 

কিলাব একত্র কষ হইয়াছিল । 

দেবেম্্রনাথের বর্ণনাতে দেখা বায়, ত্র সভাতে 

প্রথমতঃ গর্ডন সাহেব জানাইলেন যে, ট্রই ভীভ্ দ্বার! 
রক্ষিত সম্পত্তিনসল খগশোধার্গে দেওয়। ছুটবে না 

তৎপরে দেবেজ্নাথ ভাহাও খণের অনা দিতে সাগ্রন্ছে 

শ্বীকূত হইলেন; এবং সভাভঙ্গের সময়ে সকলে এই 
ধারণা লইয়! চলিয়া গেলেন যে ট্রট সম্পবিগ খণশোধে 
যাইবে। 

কিন্ত আমর! জানি ষে কার্ধাতঃ তাহা ঘটে নাই। 

দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় মহত গুণে এরূপ প্রস্তাব করিলেন 

বটে, কিন্তু হ্বল্প বিবেচনার পরেই লফলে বুঝিতে 
পারিষ্নে যে দেবেন্্রনাথের (কিংবা কাহাফোই ) এ 
9290. 06 59৮01612906 এর দ্বারা রক্ষিত সম্পত্তির 

উপরে হস্তক্ষেপে করিবার কোন অধিকার নাই। 

4927/024 71/৮/27% পত্রিকার সভার বিবরণে দেখা 

যার, পাওনাদ্ারগণ (বিন! আপত্তিতে এই ব্যবস্থা মানিয়। 

ল্তেছেন যে এ সকল সম্পত্তি দ্বারকানাথের পুত্রগণেরই 

থাকিবে; বরং তদুপরি সাহার! ছারকাশাথের পুত্র- 

গণকে পোড়ার্সাকোর পৈতৃক বসত বাটীখানিও রাখিতে 
অন্গমতি দিতেছেন। 

এই সকল দেখি! মনে হুম, জম্মগীবনীতে উল্লি, 

খিত সন্ভা ও 1362 4£7/67% পজিকায় বর্ণিত 

সভা এক নহে; :আত্মজীবনী-বার্ণত সত। আগে হইযা- 

ছিল; এবং তাহ! কতক্ট।] ঘরোয়া ভাবে ও পরা মর্শ- 

সভার ভাবেই কর! হইয়াছিল, তাছাতে কোন বিষরের 
আইন সঙ্গত মীমাংস। হয় নাই। 

অথচ আত্মজীবনর ৮৭ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ এমন 

সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা! 10113)2] 11790011) 

এর মীমাংপার সুচনা করে, যথ1,--ভরণপোবণের জন্য 

_ পচিশ হাজার টাকার অহ্ুমোদন, বিষয়পরিচালনের 
জন্য কমিটি নিগ্োগ, কোম্পানীর পিকুইডেশনের 
ব্যবস্থা, ইত্যাদি। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা বার 

৪ 

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তি 

রি লেখাপড়াতেই কর দিতেন । বিলাতে হঠাৎ সুতা 

| 
ূ বিপুল খণভারেরও উত্তরা:ধকারী হন। 

২০) 

যে দেখেক্্রনাখর স্বতিতে একাধিক পাতা ঘটনা মিশ্রিত 

হুইয়। গিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালের ১২ই জানু- 

রারীর সন্নিহিত কোনও তারিখে আহত একটি সম্ভার, 

এবং মার্চ এপ্রিল মাসের ছুইটি সভার ঘটন। আত্মজীবনীর 

উনবিংশ পরিস্ছেদের আরস্তের বিবরণে মিশ্রিঠ, হই 

রহিরাছে | 

গেবেস্্রনাথের ক্ষপ্ধে পতিত খণভার। 

বাবসায় পতনের পর দেবেন্দ্রনাথের স্বন্ধে পিতৃককত 

বাক্তিগত খপ, হৌসের খন, ও পিতার উইলে গ্রতিঞ্ভ 

দানের খণ। এই সকলের গুরুতার আসিয়া পড়িণ। 

“বের জাতীয় ইতিহাস+- প্রণেতা পিখিতেছেন, “ই উ- 

নিধন ব্যাঙ্ক গ কার ঠাকুর কোম্পানীর কার্ধ)-পরি 
চাঁপনার্থ দ্বারক।নাথেনন বিস্তর খন হয়। ছায়কানাথকে 

ব্যরক্রিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করির! তখনকাব 

কণিকাতার প্রত ধনশালী ৬রামভ্লল সরক।রের 

₹শধরেরা, রাজ! মুসময্ের বংশধরেরা, বীরনৃসিংহ 

মল্লিকের বংশধরেরা, ৬জয়রাম মিত্র, রাজন দাস 

( মাড়), রাণী কাত্যায়ণী (পাইকপাড়। ) প্রন্নতি, এখং 

কাঁশিমবাজারের রাজা হরিনাথ, বদ্ধমনণের মহারাজ। 

তিলকচন্্র প্রভৃতি ব্যক্তি, অনেক সময় বিস্তর টাকা 

হওয়ায় এই সকল ব্যক্তির অনেকের নিকট অনেক 

টাকা দেনা পড়িয়া! যার, এবং দেবেন্্রণাথ গিরীআনাথ ও 

নগেম্্রনাথ পিতার বিপুল বিত্তপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই 

দ্বারকানাথের 

মৃত্যুর পর তাহারা অধিকাংশ বিষয়-সম্পত্তি নিক্রয় 

করিয়। বিপুল পিস্ৃখণ পরিশোর করেন ।”--(ব. আ. 

ই, ব্রা, ৬। ৩৫৫) 

এই “অধিকাংশ বি্যিয়সম্পন্ত' বপিতে ইষ্ট ডীভ 

হারা রক্ষিত সম্পণওর বহ্ভূত অন্যান্য সম্পান্থ বুঝিতে 

হইবে। পুর্ববেই বল। হংয়াছে, দেবেক্্রনাথ-উ্র& ভার্পিয়া 

দিতে শাগ্রহান্বিত ছিলেন; কিন্ত আ[.ইনতঃ তাহ! কর 

বআগভ্ভর ছিল বলিয়া! উহ] ঘটে নাই। 
প্ 

সা ২ শিশির সস... এছ সপ 

বুক থগেশ্দনাথ চটে!পাধ্যায় মহাশয় এহ সকল সন্দপ্ধি 
ঘটিত প্র/চীন তথো বিশেষ অভিদ্র। মহটির এাম্সজবনীর ও 
সমসানাদক সংবাদপত্রের বিধরণের মধো একপ অসামঞসা শশন 
কারয়। তাহার সমাধানের জনা খগেত্র বাবুর সঙ্গে নংলো5ন। 
করিঘ়াহলান। তানও কিছু মীমাংল। করিয়| দিতে পারিলেন না । 

তিনি বলেশ, কার ঠাকুর কোম্পানী বে “ফেল” হয় নাই, 

ড91017081) 110.10561578 এ শিয়াছিল, হার এমাণ আছে। 
আম।র ল'গৃহীত সংবাদপত্রের বর্ণনার সহিত খগেন্দ্র বাবুর এই 
উক্তিষ্ব বিরে।ধ নাই । কিস বোধ হয় এক্ষেত্রে ফেল হুওয়।র ও 
৮০0111)1021 11011090191) এর পার্থকা প্রকৃত প্রস্তাবে হিল 

ন।; কোন পাওনাপার ফিরি! গিয়। ন। থাকিলেও, সব পাওনা- 
প্ারদে॥ লারা মিটাইবার টাক! যে মন্ুত নাই, তাহা! ইউনিয়ন বা 
ফেল হইবার অধ্যবহিত পরেই জানিতে পার! গিয়াছিল। 



২১৩৬২ ূ তত্ববোধিনী পত্রিকা 
২১ কম, ৪খগাগ 

ই অভ্যাশ্চর্য;) তত্বের নিক়াকরণ করেন নাই। ছার 

প্রত্যাদেশ ও পরী! ক্ষত সত্য । স্বানাস্তয়ে এই সব তত্বালোচনাকে বিধিলিপি-পাঠ বলিয়া 

( ভাঃ ভরীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরি ডি এস-সি) [ছিলাম ।* এই তত্বাগসদ্ধারীয়! দিনেয় পর দিন, 

অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা জড়বাদিত্বের ব্দনাঙটা | রাত্রির পর রাত্রি সর্বপমর়ব্যাপী অনুসন্ধান, আলোচন! 

বৈজ্ঞানিকদের প্রতি অধিকতররূপে চাপান হইয়। থাকে | | ও গবেষণার নিমগ্ন খাকির। প্রন্থুর নিঃমপ্রপালীর নির্ণয়ে 

গড়বাদের বিশ্লেষণে আমর বিজ্ঞানবিদকে স্থবিধাবাদী ; নিধুক । সত্যের সাধন! বিজ্ঞানের মোক্ষ। জড়বাদ 

ও ব্যবহারান্েবী (000110012)) বলিয়। ধরিয়। লই। | বিজ্ঞানের পূর্বগঠিত সিদ্ধান্ত নহে। বিজ্ঞানবিৎ সত্যের 

এক সমরে জড়বদকে নিরীশ্বরবাদের নামার বলিয়। | পথে প্রবেশপ্ররাসী। সিদ্ধান্ত হইল সেই প্রন্মামসের পরি- 

ধর! হইত। কাজেই সিঙ্কাস্ত হইয়াছিল, ব্যবহারিক | সমপপ্থি। টবজ্ঞানি:কর! প্রণাপীর আবিক্ষারে নিধুক 

জীবনের স্থবিধাবিধানই বজ্ঞানিক গবেষণার একমাজ্র | থাকিবেন বলিয়া সমস্য শকি-সামথ্য উৎসর্গ করিয়া 

উদ্দেশ্য । এই সিঙ্ধান্ত বা অনুমান কি ঠিক ? আমরা; গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। পূর্বগঠিত সিদ্ধান্তের উপপত্তি 

অনেক দিন পূর্বে তত্ববোধিনীতে শ্ধর্শ ও বিজ্ঞান” । তাছার উদ্দেণ্য হইতে পারে ন।। মনগড়া কোন মত ৰ! 

প্রবন্ধ ইহার আলোচন। কক্ষিয়াছিলাম। * গ্রবন্ধাস্তরে ৃ অভিমতের অন্ধ সমর্থন বৈজ্ঞানিকের কাধ্যপ্রণালীর 

উহাক় আলোচনা পাঠ করিয়। আরও কিছু যোগ কর! | নিয়ম নহে। জড়বাদ আঙ্কাল আর বৈজ্ঞানিক আলো- 

প্রয়োজন বোধ হইতেছে । গ্যালিলিও পিস! সহরের | চণায় তেমন পাওয়া যাগ না বেন্ধপ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থশান্ত 

স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ বাকা স্তস্তের শিরোদেশ হইতে একই : এভৃতির অনুগামীদের ভিতর পা?য়। যাইতেছে । বর্তমান 

সময়ে ভারী ও পাতলা ছইটা ভিন্ন ন্বতন্্র পদার্থ নিয়ে | সময়ের রাষ্ট্রীবংদের শিক্ষাগুর কাল মার্কস্ (121 

নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের বিষৃদ্ধ গতির তাঙতদ্য লক্ষ্য 197) ইতিহাসের বিভাগ হইতে ভগবানকে বিদায় 

ক্ষার সময় তাহার কি কখনও মনে আসিয়াছিল ষে, এই দিয়। মানুষকে. তাছাল্স সমসামস্সিক আবন্থার উপারহীন 

পর্যালোচনায় ব্যবহারিক জীবনের কোন শ্রমলাঘৰকর দ[সরূপে প্রত্িপর করিয়াছেন । [91] 81278 এর শিষ্যের! 

উপাঁয়ের আবিষ্কারের হেতু হইবে ? আমর| নিঃসন্দেহে গুরুর অন্গগমন করিয়া! মানুষেন্স মানসিক শক্তিকে অর্থোৎ . 

বলিতে পারি যে, কোনও ব্যবহারিক প্রমলাখব উপারের | পাদনের মুল হেতু স্বীকার না করিয়া কেবল শ্রমকেই 

উদ্ভব করিবার বা উদ্দেশ পাইবার জন্য তিনি এরূপ 1:(129087) ধনাগনের একমাত্র জনক বলিল! প্রচার 

পর্যাবেক্ষণে মনোনিবেশ করেন নাই । সকলেই আমে- করিতেছেন ।. এইরাপ হেতুধাদে জড়বাদ বিজ্ঞানবিৎদের 

কিক! দেশবাসীদিগকে জড়বাদের প্রাধান্যের চরম দৃষ্টাস্ত- স্বন্ধ হইতে অর্থশাহ্বিৎদে র ঘাড়ে আলিয়! পড়িয়াছে। 

স্বরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। অথচ এই আমে- লম্প্রৃতি মানচেষ্টারের নিকটবর্তী সাউথ পোর্ট (5901 

রিকাবাসীর। 80151761501)-810715 র গবেষণার জন্য | 0০70 সঙ্রে ০1101018 501)৫7555এর অধিবেশন হইয়।- 

কর্তুই না অব্যয় ও সমরক্ষেপ করিলেন । কিন্তু সক" ছিল । ধর্থ ও বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বব্ধনির্ণরস্থচক অনেক- 

লেই জানেন [11011915018-010116)র গবেষণা কোনরূপ, গুলি প্রবন্ধ এই কংগ্রেসে পঠিত হুইয়াছিল। প্রাকৃতিক 

ব্যবধারিক শিল্ল বা কারখানার উন্নতিকলে উদ্ধি ব1 বিজ্ঞানের তবান্রসন্ধান্রীদের নিকট এই আলোচন! বড় 

পরিকমিত হয় নাই। আর আমেরিকার সুব্বঃৎ মান-! প্রয়োজনীর ও উপাদেয় । প্রক তপক্ষে ধর্শবেত।দের গভীর 

মন্দির আর তাহার বৃহত্তম দুরবীক্ষণগ্ুলিয় কথ! কেনা | অধ্যয়নের পুত উদ্দেশ্য আক টৈজ্/নিক গবেষণার অনুস্থত 

ফাঁনে 1? আমেরিকাবাদীর। তাহাদের কারথানাগ্চলির ব। | পথের চরম লক্ষ্য একই । আমর! তত্ববোধিনীর পুর্ব” 

তাঁহাদের ব্যধহারক শিল্পের উন্নতিকল্পে এই সব মান, লিখিত “ধর্ম ও বিজ্ঞান” প্রবন্ধে তাহা! বিশেষভাবে 

মন্দিরের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করে নাই। এই সব: দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ১৯০৬ খৃঃ অঃ ইয়র্ক 

মানমন্দিরের দ্বারা কত নক্ষত্রের ব্যাস মাপা হইয়াছে-_ | নগরে বুটিল এসাসির়সনের সভাপাতর অভিভাষণে 

লুক্ধকের প্রধান নক্ষত্র 317109এর প্রন্তাহীন সঙ্গীর : প্রথিতঘশ! সার ই, রে, ল্যাে্টর (9 2, [২90 107 

আপেক্ষিক গুরুত্ব স্ুনিীত হইয়াছে । এসব তত্বে ও 15560: ) আঁ বিশদভাবে বিবরটি বিবৃত করিছাপ্ছিপেন। 

মানবের সাংসারিক ঝা! দৈছিক শ্রমলাবের কোনও | বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ সার ই, রে, ল্যাছ্েইরের ধর্শ তত্বের আলো” 

সহায়তা করে নাই বা লেইনপ উদ্দেশ্য লইয়। আমে- | চনার উপর যে বিশেষ স্পৃহ! বা স্বক্তি আছে তাহ! কেহু 

বিকার জ্যোডির্বিদের| তাহাদের সময় ও শৃক্তির বিনিময়ে | বলিবেন না। তবু তিনি তাহার সেই অণ্ভভাবণে খৃ্ীর 

প্র নুবুহৎ ও স্থগঠিত মানমন্দিরগুলির সাহায্যে & সব | ধর্মমসন্প্রদায়ের নিকট বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ 

ও ০০ আল ৩৮ ০ আচ, শপ পপ 

রিড 

* তন্ববোিনী পাত্রিক।--১৮০৭ শব্ধ পৌধসংখ্য।--১৬৮ পৃঃ । * সুপ্রভাত ১৩২৮, জোক । 



অহা, ১৮৪৮ নৈতৎ স্বয্যুপপচ্যতে ২১৩ 
শশী শশী ২০ ০ছি সাত শা স্পা ী শপ পাশ 

২ পপ পাটি সপ টি 

সহানতৃত্তির আবেদন জানাইদ়াছিলেন। তার অগ্- 
রোধ বুক্তিমূলক | উততয়েই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী ও সাংসারিক | ও ধর্মভাবরক্ষকদের প্রয়াস । 

বিষয়সংক্রান্ধ চিন্তাভাবনা হইতে চিরস্থা্ী অনস্তের 
ভাবনা ও অনুসন্ধানে নিধুকত-_চারিদিকের পরিবর্তন- ৮৯. 

ধ্ 

প্রত্যাদিষ্ তোর ভাষান্তর করার চে ধর্দপ্রচারক 

শীল বাহিক ঘটনাবলীর মধ্যে এক অপরিবর্তনীয় নিত্য নৈতৈৎ স্বয্যুপপচ্যতে | 

ও শাখত কারণের অনুসন্ধানে নিরত। এই একই 

তাবাপক্ন ছুই বিভিন্ন পথের সাধনাথাঁর মধ্যে পরম্পরের 

প্রতি সহানুভূতির জন্য সার রে লেক্কে্টার বিশেষ আশা ূ কাতারে কাতারে কৌরবপক্ষের অশ্ব, গজ, 
ও স্তন্ছরোধ জানাইয়াছিলেন। | রথ, রথী, সেনাপতি এবং পদাতিক সৈনাদলে কুরু- 

আমরা অস্বীকার করিতেছি না যে, বৈজ্ঞানিকদের | ক্ষেত্র চেয়ে গেছে, কৌরবপক্ষের সকলেই রাণোপ্মর, 
ভিতর বিশেষত জীবৰিদাচষ্চনশীলদের মধ্যে একদল ূ --পাগুবদের রক্তের পিপাসায় সবাই তারা উদ্বাস্ত, 

লৌক রহিয়াছেন ধাছার! ধর্মসম্প্রদায়ীদের মতবাদকে | -ক্ষিপ্রপ্রায়! সবারই মুখে একই কথা,-রস্ত 

নানারূপ ভ্রান্ত সংস্কার ও কুসংস্কারের সমষ্টি ভাবিয়! | চা, রক্ত চাই, পাগুবদের রন্তা চাই !--কৌরব 
অৰজ্ঞ। করিয়। খাকন এবং এবন্িধ ভ্রান্ত সংস্কারলমষ্টির | পক্ষের বীরেন্দ্র মহারথীবৃন্ন' অন্তরে বপ্দে সভ্জিত, 
সমূলোৎপাঁটন মানবের উৎকর্ষতা লাতের অনুকূল বঙিয়া | হয়ে উতকর্ণ ও উৎক্টিত ভাবে অপেক্ষা, কর্ছে 
মনে করেন। অন্যপক্ষে এই জীববিদ্যাবিৎদের মধ্যেই র কখন রণ-দামামা বেজে উঠবে,__কখ টকিজ 
আর এক সম্প্রদার আছেন, ধাহার! হুক্গাশী ও ততান্র- | হবে ক্ষিণ্ত ব্যাত্ের ন্যায় ু্িের ল ছিন্ন সন্ধার । তীছার! জানেন এবং বুঝিতে পারিতেছেন যে, | _ 

মানবের স্ন্নতি মানবসমাজের উন্নতির সঙ্গে জড়িত। ভম্ম করবার স্থুযোগ কখন্ তারা পাবে! কৌরব- 

আর অনাপক্ষে যত রকমের মানবসমাঞ্জ গঠিত হইয়াছে, 

আদিতে তাহার সবগুলিই ধর্দমভাব ও ধর্ম মুলরূপে দিকে ! কিন্তু এই 'ভীষণ চাঞ্চলো্যের মধো স্থিরভাবে 

গ্রহণ ফরিয়! গঠিত হইয়াছে । কাজেই মানবসমাজগঠনে | দণ্ডায়মান-কে এ বিষাদজীণ শ্যামলমূর্তি ? 

ও মানবসমাজের ক্রমোন্নতিক্কে মৌলিক ধর্মমতের প্রাধান্য | সারথির পার্খে ্ ানমুখে আবশ্িতকে এ যোন্ধ বর? 

স্বীকার করা অবশ্যস্তবী। এইরূপ ভাবে গঠিত ; আঙ্িকার যুদ্ধের পাগুবপক্ষীয় প্রধান সমরাচার্ধ্য 
যে মানবসমাজ, তাহার অস্তিত্ব ও উন্নতি মৌলিক । উনিই কি কার্তিকুশল সেই অর্জুন ? হা, তাই 

র্মমতগুলির উপর নির্ভর করে। সরল ও লঙ্ত- | বটে। অর্জুন এবং তার সারথি কৃষ্_এতদুভয়ের 
ভাষে এই ধর্মমতের প্রভাব বিশ্বাম ন! করিলে | পরম্পরে বর্তমান যুন্ধপ্রলঙ্গে বহু কথার আলোচন! 

সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে ন। | 

তবেই দীড়াইতেছে এই যে, সৃষ্টিপ্রবা্ের প্রণালীর ০ সহসা পার্থলারথি কৃষ্ণ, গাীবধ্া 

বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে ধর্দের মূল সুত্রগুলির সামঞ্জস্য অর্জদুনকে দৃঢ়ম্বরে ঝলে উঠলেন, “নৈতৎ খ্বযাপ- 
অর্থাৎ তোমাতে এই দৌর্বল্য সাজে 

সমাঞ্জবন্ধন-রক্ষার মূল হেতুতুভ। একগিকে বিজ্ঞান ূ পদ্যত্তে” 

কৃষ্িপ্রবাহের নৃ্ননূন তত আবিষ্কার করিয়া গ্রক্ক- | না। কৃষ্ণের এই কথাটাতে অকল্মাৎ নিরুদ্যম 

তির প্রহেণিকার পথ সহজযোধ্য করিতেছে-_-অন্য- : অর্ডদুনের চিন্তশ্হিত €নরাশ্যের মেঘরাশি ভেদ ক'রে 

দিকে ধর্ধবিশ্বমস ধুগে যুগে যে সব মুল সত্য মহা - 1 অমিতবিক্রমে অতর্কিতভাবে, একট। ম্ুগ্রবল আম্মা, 

পুরুষদের মধ্য দিথ। দৈবঘটনাক় ন্যায় প্রকাশিত হই- ৰ শক্তির প্রদীপ্ত তড়িৎরেখ! বিস্ফুরিত হয়ে উঠল। 
স্বাছে ভাহা। সযত্ধে রক্ষা! করিতেছে। দৈববাণীর ন্যায় ৰ অরুন ভাবলেন, আপাতগ্রতীয়মান আমার এই 

এই সব প্রত্যাদিষ্ লত্য সমাজরগ্গণার মুলী হুত হেতুরূপে | শক্তিহীনতা-_এটা। কি মায়া? মোহতন্দ্রাতুর 

রক্ষিত হইতেছে। এই প্রত্যাদিষ্ট ল্য পাশ্চাত্য | আমি,__সত্যই কি আমার দ্বার! কুরুপা শুবের দ্বৈরথ 
দেশে 79%6181101) রূপে কি টি সমসাম- যুদ্ধ কীত্তিকেতন উডভীন ছবার আশ! আছে 1 
রিফ জনমত এই প্রত্যাদিই সত্যের বহিরাবরণ । যুগে 

যুগে জনমতের পরিধর্তনের লে সঙ্গে প্রত্যািষ্ট আকফ, নি পার্কে টিটি পুন" 
রায় বল্লেন, “মামনুস্মর যুধ্য ৮ । কুর- 

' সত্যও হুর্ববোধ্য হইয়া পড়ে । জনমতের পরিবর্তন 

উপলবি করিয়া বর্তমান বোধগম্য তাঁষায় এ সব | পাগুবের ভীষণ যুদ্ধে পরস্পরের ভবিষ্যৎ পরিণতি 

(শ্রীনারায়ণ ভারভী ) 

গণ একদৃষ্টে সকলেই চেয়ে রয়েছে পাগুনদের 



২২৪ | তত্ত বোধিনী পত্রিকা ২১ কল্প, ৪থ ভাগ 

ভাল হৌক ব মন্দ হৌক, এ যুদ্ধে তোমাকে প্রবৃন্ত | ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম কর চাই, খাটুনি খাট 
হ'তেই হবে; অঞ্জভুন ! এহ যুদ্ধে বহু আাত্ধীয় ধংস | চাই। | 
হবে এবং তজ্জন্য লোকে তোমাকে নিন্দা করতে সিদ্ধিলাতের জন্য মানুষের চেষ্টার পরিণাম 
পারে, সমাজেও তুমি আপাংক্রেয় হ'তে পার, তবু | অনেক ক্ষেত্রেই নিরর্থক পগুশ্রমে পর্যবসিত 
তোমঃকে বল্ছি,-“ক্রেব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ 1”-- | হয়, কিন্তু তাই ব'লে চুপ ক'রে বসে থাকলে কি 
দৌর্বলা ত্য/গ কর, যুদ্ধে অগ্রসর হও । মেঘমধ্যে | ক'রে চলবে? অগ্রসর হ'তে গিয়ে পিছিয়ে গড়া 
তা তবাতের ন্যায় কৃষ্ণের এই কথাগুলিতে অজ্ঞ | বিচিত্র নয়, হয়তে। বহুদিনের সাধনাতেও সিদ্ধির 

নের মোহমেঘ ক্ষণমধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল। ৷ পথে না-ও এগোতে পারি,-তাই বলে কি অন্ত- 

হজি,নর চক্ষুতে আগুনের ফিন্কি ছুটতে লাগল, । নিহিত জত্মশক্তির পরীক্ষা! লব না? সাধনার 
সহসা বাচ্ছুয় তগ্ুরক্তধারায় চঞ্চল হঃয়ে উঠল £ | দুঃসহ আনন্দ থেকে দুরে নির্বাসিত রইব ? পরি- 

তাক্ত গাণ্ডীব সহসা যেন তার মনে ক্ষাত্রবীর্য্যের ৷ শ্রমের ফলে সিদ্ধি আসে উত্তম, নচেত পুনরায় 

ত্ঘৃতি জ।গিয়ে দিল ! শরীরের প্রত্যেক রক্তবিদ্দু | অক্লান্ত শ্রাম-_উত্জ তপঃপ্রয়োগ | একাগ্র চেষ্টার 
কক্ষভ্রষ্ট নঙ্গত্রবৎ তার দমনের অসাড়তার মধ্য ; সাহায্ বিজরী হবার জন্য নৃতন ক'রে সেই কঠোর 

দিয়ে ছুটাছুটি আরম্ত করল। *%* ঞ্চ ঞ্চ তারপরে ৰ যন্ত্রণাপ্রদ সাধনার পথেই আবার ফিরে আস! !! 
যা ঘটেছিল, মহাভারতের পাঠকগণের কাছে ঠা? একেই ত মনুষ্যত্ব বলে। আত্মশন্তি যাতে দেশ- 

অবিদিত নাই। বাসীর মধ্যে জাগে তেমন শিল্ষ, দীক্ষা, অনুষ্ঠান, 

মহাক্তারতে বর্ণিত এই যে অঞ্ছ,নের চরিত্র, | প্রতিষ্ঠান চাই। যে প্রতিষ্ঠানে মানুষের প্রাণে 
ইহা শুধু প্রাচীন কাব্যকথ! মাত্র নয়-- | উৎসাহের দীপ্ত বহ্ছিজ্বাল! জাগ্রত হয়ে ওঠে, তেমন 
কুরুক্গেত্রবিলয়ী অর্ভভনের চরিত্র, নিখিল মানবের | শিক্ষাশাল! না হ'লে আমাদের কর্্মকু শ্থবির 
চরিত্রপুঞ্জের মূর্ত পরিব্যক্তি ।_-লবসাদ, নিরুতসাহ, | জাতির ছেলে মেয়ের! ক্রমান্বয়ে পঙ্গু হ'তে থাকবে। 
জড়তা প্রমুখ প্রবল কৌরবপক্ষ নরনারায়ণের চির] পাশ্চাত্য ক্লেশে দিনের বেলায় যে কর্মের 
শত্রু । একা অর্জন নয়, আমরা প্রতোকেই ৷ প্রবল তুফান ছুটে, রাত্রকালেও সে কর্দমশ্োতের 
অবপাদরূপ কুচক্রী £ুধ্যেধনের দ্বারা উত্পীড়ত ; বিরাম হয় না। ম্মপ্রসিদ্ধ এডিপন সাহেব প্রায় 
হই। সংসার-কুরুক্ষেত্রে অবসাদের ন্যায় শক্তি. র সারা রাত্রি জেগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক”রতেন। 

শ]লী শত্রু আর কে আছে? কম্তব্যের গাণ্ডীব ; তার কমন প্রাণতার ফলে তার সহযোগীদের ও কর্ধ্ম- 
আমাদেরও হস্তচ্যুত হয়, কর্মনাশা অবসাদে আস- | শক্তি যথেষ্ট ৰেড়ে গিয়েছিল এবং এই এডিলন 

রাও মুহ/মান হয়ে পড়ি, কিন্তু তথাপি নিরবচ্ছিক্ন ; আপন দৃষ্টান্তে এমন কতকগুলি কম্মী তৈয়ার 
ভাবে সর্নব্দ। প্ৰরণ রাখতে হবে যে, উচ্চাকাঙক্ষার | ক'রে তুলেছেন যে, কুঁড়েমীর প্রশ্রয় তারা 

উত্তঙ্গ শৈঃশূঙ্গ হ'তে আমর] যেন নৈরাশ্যের পল্বল- ; কিছুতেই দেবেন না। আমাদের দেশে অধি- 
কর্দমে নিক্ষিপ্ত না হই, আক্মার চরম আবমান না৷ | কাংশ লোক রাত্রিতে কাজ কর্ম করা দুরে 

করি। অনন্ত ছুঃখ ও অবিরত নিক্ষলতার সঙ্গে | থাক, দিবান্তাগেও হাত-পা চুল.কিয়ে, নিশ্চে্ট 
সারাজীবন যুদ্ধ করবার জনা প্রস্তঠ থাকা চাই। | অবসন্নতায়, প্লানিপূর্ণ জীবনের জীণতায় সময়রত্বকে 

কারণ জীবন-কুরুক্ষেত্রে কৌরবপক্ষ চিরকালই | বুথ ব্যর করে। সময়ের মুল্য এদেশে নাই। 

প্রভাবান্থিত। অবসাদে জর্জরিত ও অবসন্ন | বলতে গেলে তিক্ত শোনায়, কিন্তু সত্য কথা৷ এই 

হ'লেই বিরুদ্ধ পক্ষের শরাঘাতে আমাদের সর্বনাশ | যে, আমর] চালাকি চিনি, বুজরুগী চিনি, পরহিংসা, 

হবে। সিদ্ধিলাভের জন্য অবিরত চেষ্টা করা | প্রতারণ! চিনি, কিন্তু সময়কে চিনি না। জাভ্য, 
চাই, প্রাণপণ প্রয়াসে জীবনসংগ্রামে জয়ঙ্ট্রীলাভের | অবসাদ, আত্মগ্রানি, নিশ্চেউটত। চিনি,--চিনিতে 

জন্য উগ্র তপঃশক্তিপ্রয়োগে নিরন্তর ম্মন্ত্রের সাধন | ইচ্ছা করি না কর্ণ্দ__কর্তব্যনিষ্ঠা; চিনিতে চাই 
কিম্বা শরীরপতন” এই প্রতিজ্ঞ। সহকারে জীবন- | ন| -"সত্য-শিব-ম্ন্দরকে । কি সাহিত্যক্ষেত্রে, কি 



অগ্রহায়ণ, ১৮৪৮ 

রাষ্্রনীতিক্ষেত্রে সল্প শ্রমে, স্বল্পহযাগে, স্বল্পবিদ্যায় 
দিগ্গজ হওয়ার প্রলোভনে আমাদের জাতিটা 
উঁচ্ছন্নের পথে চলেছে । আরাধন। না করলে 

দেবতাকে পাওয়। যায় না, ইহাও কি নুন ক'রে 
বলতে হবে ? পৃথীক্ষেত্র হ'তে সার্থকতার সারশস্য 
গ্রহের জন্য প্রথর দুঃখসূর্ধ্যতাপে দগ্ধ হ'য়ে হল- 

কর্ণ করছে হয়, ব্যথাবর্র খরকরকা প্রপাতে 

সহাস্যমুখে নিত্য জগ্ভ্ররিত হ'তে হয়। 

ওগো ম্ুখসাগরের কাণ্ারীর দল! সহজপথের 

সহজিয়াগণ ! এত কষ্টের পরিণামেও কত জায়গায় 

নিক্ষলতার ছু্তিক্ষ ঘটে । জগত্ট। যে কঠিন, বন্ধুর, 
নিষ্ঠুর ;__পৃথিবীটাও যে অম্নিময় একটা ঘৃণ্যমান 
গ্রহ! এই গ্রহের সঙ্গে প্রতিদশন্বিঙ। করতে হ'লে 

আমাদেরও অগ্নির ন্যায় দুর্ববারণীয় তেজবীর্ব্য 

অর্জন করতে হবে। শান্ত কোথায়? নিদ্রার 

অবসর কই ? বিরাট বিশ্বগোলক উদ্দাম, অনিবার্য 

গতিজ্।তে বায়ুহাড়িত মেঘপুঞ্জের ন্যায় বিমান- 

বত আঘুর্ণিত হচ্ছে । আমাদেরও জীবনের ছন্দ 

এঁ গতির স্থরে গেঁথে তোলা একান্ত প্রয়োজন। 

শান্তিরাজ্যের ম্বর্ণতোরণ কর্মবলেই আয়ত্ত হয় 

--নিশ্চেষটতার ত্বারা নয়। 

উচ্চৈঃম্বরে কোটাজন্ম চীতুকার করলেও, কর্মীকু% 
ব্যক্তি শাস্তি পাবে না। আপতকণ্টকাকীর্ণ দুঃখ- 

হুর্য্যোগের মধ্য দিয়েই শান্তিসহ্বখের সন্ধান পাওয়। 

যায়। মানবসভ্যতার 'অভিব্যক্তির ইতিহাস:অবর্ণ- 

নীয় দুঃখের নিরবচ্ছিম্নতায় পরিপূর্ণ । তবু ত; 
মহাপুরুষগণ একথা কোন দিন বলেন নাই যে, 

ছুঃখকে এড়িয়ে স্থখ চাই। উচ্চাদর্শের নিকট 

সমস্ত স্বার্থন্ুখ বলি দেওয়াই পুরুষার্থ। সিদ্ধার্থ, 

ক্রাইফ, চৈতন্য প্রভৃতি বিশ্বহিতব্রতী সাধুগণ কথায় 

নৈতৎ তয্যুপপচ্যতে 

। দাও । 

ৃ 
$ 

শান্তি, শাস্তি বলে : উড়াও। 

উহা বৈব্য মাত্র। জড়ত। ? উহা নরকের পুষ্পিত 
পন্থ।। এ সকল আমাদের ত্যাগ করা শাশু 
আবশ্যক । 

“রেব্যং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বযুপপদ্যতে ॥ 
ক্ষুদ্র ছাদয়দৌবিল্যং ত্যক্কোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥» 

অঙ্ঞুনের প্রতি প্রযুক্ত প্লেকটি মানবমাত্রেরই 
প্রতি প্রযুঙ্গা। সমগ্র হিন্দুশান্ম খুঁজিয়াছি কিন্তু 
এ জাতীয় শ্লোক অধিক চক্ষে পড়ে নাই । “নৈ হণ 
ত্বযাপপদ্যতে” ! অর্থাৎ তোমাতে ইহ। সা্গে ন। 
এটা বড় মুল্যবান কথা । তোমাতে দৌর্নবপ্য সাজে 
না, তগঃকু%া সাজে না, ত্যাগগীরুতা সাজে না, 

অসহ্য কিছুই তোমার আরাধা নহে। শ্রের লাতের, 
জন্য দুঃখের কণ্টকমুকুট গৌরবের সহিত মাথায়: 
ধারণ ক'রে সত্য, শিব ও স্ৃন্দরের পূজায় ব্রতী 

হ'তে হবে। 

প্রাণহীন পৃথিবীকে জীবনের বন্যার ভাসিয়ে 
ত্যাগের গঙ্গোত্রীপ্রবাহে কঙ্ক।লেও জীবনের 

সাড়। আনয়ন কর--হুদ্যমুনায় জীবনের অমিয় 

স্থতান জাগিয়ে তোল। আরাম ও সোয়াস্তি, এবং 

আত্মপরিচর্য্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রুদ্র ধ্বক্সা 

স্ত্যুসপ্ত্রীবন প্রবল প্রাণ আরধকাংশ 
লোকেরই নাই, ধরণী প্রাণশৃণ্য কঙ্কালের জীর্ণতম 
শ্শানশয্যায় পরিণত হ'তে চলেছে,-এই 
শ্মশানে প্রাণের অজত্র ধারায় গানের অফুরন্ত, 

মাধুরীতে ভরিয়ে দিতে হবে। প্রভূত উতপাদিকা 
শক্তিনম্পর, ম্থঞ্চুর উব্ির ভুমিসম্পতযুক্ত 

এই অন্নপুর্ণার দেশে দারিদ্র্যন্্ণা কেন? 

“ভগবান”, “ভগবান” করে এত চেঁচামেচি, গে. 

যার প্রাছুর্ভাব, জগদ্ুরুর আবিভাব, শতবিধ 

উপধর্দের ছড়াছড়ি হচ্ছে তবু দেশব্যাপী অশান্তির 

দাবাগ্ি কেন? তোদ কেন, বৈষম্য কেন, পরপ্লানি 

কেন, ভণ্ডামি কেন, প্রতারণ। কেন? আমাদের 

দেশে কা করবার লোকের এত অভান কেন ? 

উচ্চ টিন্তাগুলিকে স।ফল্যমঞ্ডিত করবার জন্য 

তড়িৎশক্তিপূর্ণ তেজন্বী কর্্মার আধিক্য নাই 
কেন? নকল কাধ্যেরই গোড়ায় গলদ কেন ? 

কল্যাণপথের পাথেয় । হ্ৃখ তুচ্ছ__ছুঃখই বরণীয়। 

স্বখমত্ত দুর্বৃত্তের। ক্রণাইষটকে খুন করেছিল, সক্রে- 

টিসকে. হম্ত্রণা দিয়েছিল,_-মাজ কোথায় সেই 
দন্থ্যদল ? কাহার! আজ জয়গৌরবে উচ্চশির ?। 

প্রহারকগণ নিশ্চিহ্ধ ছয়ে গেছে, কিন্তু প্রহ্থতগণ 

শতাব্দীর অন্ধকার মেঘমাল! ভেদ ক'রে প্রোজ্ল ; ফাকি দিয়ে- এছুঃংখ মোচন হবেনা । দেশে 

জ্যোতিক্ষবশ বিশ্বজনচক্ষে অমিয় কিরণ বর্ষণ ; এখন ঢাই ক্রান্তিক্েশহীন নিরলস ও সরলপ্রাণ 

 করছেন। সুখস্পৃক্কা ? উহা! পদ্ককুণড। শান্তি? | বুলংখ্যক ধীর কর্মব্রতী দল,-ধারা “বয়সের 
রী 

র 
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| 
ও কার্ষ্যে জগণ্কে দেখিয়েছেন যে, ত্যাগের কষ্টই ৰ 
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২২৬ তত [বোধিনী পত্রিকা ২১ কল্প, ৪খ ভাগ 

এ ৮ শা স্পা ও পা পিাশিস্পীপ সী 

পপ 

ক্রটী, জরার জকুটি” উপেক্ষা করে সত্য- [-শিব- ] গান এস্ কে. ৪. দাস, আলল কলেজের অধ্যাপক 

সুন্দরের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে সাধনায় শ্রীধুজ্ তীর্থনাথ ফুকন বি-এল, এবং গৌহাটা বালিক। 

যতুবান হবে। বিশ্হিতব্রতে অগ্রসর হ'লে হাই ছুলর শিক্ষক ্রযুক্ত মাখনলাল মৈত্র প্রভৃতি 

। আরও কয়েকঙন বন্ত1 ও মহিল! তাহাদের বক্তৃতা 

ভর্ভ9নের মত সকলেরই খবসাদ, তত্দা ও: পা এ 
ঠে সমাগত ভদ্র মন্োদয় ও মাঁহলাঙদের মনোরঅন 

ভয় আসতে পারে? বৃহৎ কর্মে ত্রতী হঃলে জের - 

আমরাও ক্লান্ত হয়ে পড়তে পার, কিন্তু সাধনার সভাপতি মহাশয় আসামী ভাষার ন্বর্গীয় মছাত্মার 

শক্তি অনীম। সাধনীসাগরে সাত হ'লে কর্ণারান্তি । ব্ষিয়ে একটা নাতিদীর্থ লরস বক্তৃতা করিয়া সকলকে 

দূর হতে তিলাঞ্ধ সময় লাগবে না। নৈক়্াশ্য- । মোহিত করিলেন । শ্রীবুক্ত কমলপলোচন দাশ সভাপতি 

সংঘ'তে কাপুরুষের মত নিজেকে নিরাশ্রয় মনে : এবং অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ দিবার পর সভা ভঙ্গ 

কর। কিছুতেই উচিত নয়। প্রতীচোর কল্মবীর হয় 

গাণর জীবনীতে মরুবিজয়ের মন্ত্র আছে, সেই |. ছইটা সঙ্গীত হইদাছিল। শ্রীষুক্ত বিপিনবিগারী 

মৃত্য বর্দামন্তরে দীক্ষা নিয়ে লক্গ লক্ষ সাক | দাস বি ই, এবং তাহান জ্রাতা জামান দিলীপকুম!র 

বাংলার বহু দুঃখ -দৈন্ের সহিত প্রতিযোগিতা তাহাদের স্থলবিতকঠের সঙ্গীতে সকলকে যোচিত করিয়া- 

ছিলেন । 

যদিও মহান! রামমোহন আদ ৯৩ বৎসর হুইল নশর 

দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তিনি এখনও জীবিত 

শুর কন্দ্পিগণের উত্সাহধরা বার বেগে ১২ 
দে শিগণে হু আছেন । নাঙগলা এবং 'আপাম গেগের সর্বত্রই তিনি 

ছুটেছে ? জীবনকে দুঃখের মুখে অক্কেশে উৎসর্গ | সুপরিচিত এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেও গাহার বাং 

করতে পারে তাই উহারা স্থখীও হয়। আমরা | সরিক স্থৃতিসভা হইয়। থাকে | রামমোহন রায়ের মৃত্য 

ছুঃথ বর্জজন ক?রে সখ ঢাই, নির্ঞ্চাটে সিদ্ধি চাই, মৃত্যুই নহে, তাহা অমুত। 

বিন। তপস্যায় সাফল্য চাই, তাই আনবরত ছুঃখই | . আসামের স্থিত সেই নুর সময়েও রামমোছনের 

আমাদের সাধী-অব্যাহত স্থখ আমাদের অদৃষ্টে সম্পর্ক হিল। ৬গুণাভিরান বড়য়াপন এবং ৬মনন্দরাম 

নেই। যদি গ্রকৃত্ত সার্থকত। পেতে চাই, তা হ'লে | ঢেকিয়ান ফুকনের জীবনচ রন্ব পাঠ করিলে জানা ঘায় 

“নৈতও ত্বযুপপদ্যতে”, এই ক থাটটীর মধ আমাদের | যে, ৬ষপ্ররাম খারঘরিগা ফুকনের সহিত রাজ।র পরিচয় 

তকে অবিলম্বে উপলব্ধি করতে হবে। ছিল এবং খারঘরিয়। ফুকন মহাশয় মহায্মার সহিত উপা" 
সনায় যোগ দিতেন। শেই সময়ে গৌগাসী হইতে 

কবিকাতায় তাক বার দিনে যাইন্ত এবং সাধারণ নৌকায় 

রামমোহন-ম্মৃতিসভা [ যাইতে একমাস লাগিত। তখন কোনও প্রকার বস্প. 

যানের গ্রচলন হয় নাই। 

০ 

পর ১ ৪ 

এ পপ গা সস আও | সপ গে পর পপ পপ সস সপ সি 

করুন। গ্রহ-নঙ্গাত্রে, তিশ্থভিয়স পর্ব তগহবরে, 

প্রকৃতির গোপনতম কক্ষে, কোথায় ন! প্রতীচ্য 

গৌহাঁটি ব্রঙ্ষলমাজের প্রাঙ্গণে মহ! সমারোছে স্বীয় 

মামা রামমোহন রায়ের বাৎসরিক স্থৃতিলভা গত ২৭পে 

সেপ্টেম্বর প্অপরাত্ ৬ধু থটিক।র সময় হইয়া গিয়াছে। 5 

আঙল কলেজের অধাক্ষ জীমুক্ত জে, বড়,য়ার প্র্তাবে নাতি-বাকায | 

এবং ব্রাঙ্গপমাগ-হিতৈষী শ্রীযুক্ষ কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের বা 

তন্মমোদনে পণ্ডিত ভীযুক্ত হেমচন্র গোন্গামী মহাশয় 

সন্াপতির আসন গ্রহণ কারলেন।- গৌহাটা ত্রাঙ্গসদা- (৬অনাখরুষ দেখ কর্তৃক সংগৃহীত ) 

জর সম্পাদক প্রযুক্ত কমললোচন দাস মতাপতি মহো- ব্আাস।- যাহার জন্মাবধি যেরূপ স্বভাব হুইয়! থাকে, 

। দয়কে পুষ্পমাল্য দিয়া! বরণ করিলেন । সভার কার্ষা | বেন! মরিলে তাহা! কদাচ যার না। হবজনের সহিত 

শরস্ত হইলে প্রীঘুকা লতিকা দেবী ( অধ্যক্ষ ভীযুক বিবাদ নিতান্ত নিন্দনীয় । 

ভে. বড়,য়ার পত্রী ) স্বর্গীয় মহাত্সার বিষয়ে একটী রচনা ( আরণ্যক পর্ব্বাধায়,--৩২ 

পাঠ রে । অতঃপর মিস্ বি. দাস॥ আল:ল কলেজের রুষ্ণ।--ষে ব্যক্তি ঘ্বণিত লোকের অনুগামী হয়ঃ সেও 

 ছাত্ শ্রীযুক্ক তারিণীকমল পণ্ডিত বি-এং মিসেস বি, দাস, | বধ্য, এই সনাতন ধর্ম । (8৭ 



টা মহাভারতের নীতি-বাক্য | ২৩৭ 
কু ।--স্ত্রী, দ্যুত, মৃগয়। ও সুরাপান এই কদম প্রবৃত্ত হয়, অপকার অল্প হরে সেই সকল পাপাস্থা | 

বসন স্বর! লোক শ্রীভরষ্ট হয়। কুটিল লোকদিগ:ক সংহার করিবে 
( অঙ্জনাভিগমন পর্ববাধ্যায়__-৫৭ প্রথম অপরাধে সকল প্রাণীকেই ক্ষমা করা কর্ন্য। 

প্রৌপদ্ী-_ভারধ্যা রক্ষিত হইলে প্রজা রক্ষিত হয়, সামরূপ উপায় দ্বারা কি উগ্রম্বভাব কি মৃহপগভাব 

গ্রজ। রক্ষ। হইলে আযম! রক্ষিত হইয়। থাকে । সম্পন্ন সকলকেই সংহার করা যায়। জগতীতলে"সাঁমের 

(এ--৫১ | অদাধা কিছুই নাই, অতএব সামই বলীয়ান উপায় । 
কষ ।-_-শক্র সর্বভোভাবে বধ, সে ভর্বল হইলেও দেশকালের প্রতীক্ষা কর! সর্কৃতোভাবে বিপেয়। 

বলবানের অুপেক্ষণীয় । ( এ-_৭৯ (এ--৯৬ 
কৃষ্ণ ।__সেতু ভিন্ন গুইলে, জলবেগ নিবারণ কর! যুধিঠির ।--ক্রোধ মনুষ্কে সংহার করে ও কোধই 

নিতান্ত সহজ ব্যপার নছে। (এ-৮১ 1 মঙ্গলের কারণ হয়) সুতরাং সমস্ত শুভাগ্ুভ ঘটন। 

মার্কপ্ডেয়।-_-সমন্ত ভূতগণ বিধিকৃত বিধানের অহথবস্তী | ক্রোধ হইতেই সমুভ্ূত্ত হইয়! থাকে | 

হইয়াই শ্বকুলোচিত কন্দের অনুষ্ঠান করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করিভে সমর্থ হয় তাহারই 

(খ--৮৭ | মঙ্গল। 

বক (মুনি)।-__কেহই ত্রঙ্ষণকে পরিতা।গ করিয়া এই যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিবার সাম্য নাই, 

লোক বা পরলোক প্রয় করিতে পারে না। (এঁ--৮৮ নিধারণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়। 

দ্রৌপদী ।--সময়বিশেষে ক্ষমাও অবলম্বন করিতে ('ী-৯৭ 

হইবে) কেন না যে ক্ষত্রিয় শমাকালে ক্ষমাবলম্বন না ুধিষ্টির। __যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রন্ি ক্রোধ প্রকাশ 

করেন, তিনি দর্ধভূতের অপ্রির হইরা ইহকাণে বা পর* ৫ সে আত্ম-পর উন্তয়কেই মহৎ রি হইতে 

| পরিরাণ করে? হ্থতরাং সেব্যট পর উতত: 
কালে বিনাশপ্রাপ্ত হন। ( এ--৯৩ হুতরাং লেব্যক্তি আন্মপর উভ:ররই 

ৃ ূ উপকারক হুইয়] উঠে । 
দ্রৌপদী ।__ নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিলে কাচ দুর্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয়। 

শ্রেয়োণাভ হইতে পারে না এবং একমাত্র ক্ষমা 'আবলম্ব- সাধুলোকেরা ভিতক্রোধ ব্যক্তিকে সাতিশর এ্রশংস। 
নেও শু হলাভের ব্যতিক্রম ঘটিঘ] থাকে । 

করিয়া থাকেন। 
যে ব্যক্কি প্রতিনিয়ত কেবল ক্ষমা আশ্রয় কতিয়া ক্ষাপর সক্দরন ব্যক্তির নিশ্চই জয়লাভ হুইয়। 

কালযাপন করে, সে বৃুবিধ দোষের আকর হুইয়! উঠে । 

পাও 

থাকফে। 

(এ |. মিথ্যা অপেক্ষা সত্যই শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও নৃশংসাঠাঁর _প্রহ্নাদ যিনি ক্রোধনতরে অন্যায়পূর্ব্বক মন্ধষ্যকে | অপেক্ষা অনুশংসতাই নিতান্ত শ্রেমঃ | , 
বছবিধ দণ্ড প্রদান করেন, তিনি অঠিগাত স্বরণ» ধন ও |. থিনি বুদ্ধিবলে প্রবল ক্রোধ বশীনুঠ করিতে 
প্রাণ হইতে পরি্রষ্ হয়েন. সন্দেহ নাউ । সমর্থ হন, ধাহার জুদগাভ্যন্তরে কিঞ্চিম্মার ক্রোধের 

(অঙন। ভিগমন পর্ববাধ্যায়_-৯৫ [ সঞ্চার থাকে না, তব্দর্শী পণ্ডিতের! তাহাকেই তেগস্া 
প্রহলাদ ।--একেবাৰে তেজ প্রদর্শন করা অথব। একে” | বলিয়া নিদেশ করেন। 

বারে মৃহম্বাব অবলম্বন করা উভগ্নহই একান্ত বিরুদ্ধ । ( অর্ছুনাপ্তিগমন পর্বাধ্যায়_-৯৮ 

সময়ানুসারে তেজন্থিতা বা মৃহ্ভাব আশ্রয় করিবে। মূর্থেরাই ক্রোধকে তেজ বপিয়া নির্ণয় কুরিক্ব! থাকে । 
ধিনি যথাযাগ্য কালে মুছুভাবাবলম্বী বা রোযপরবশ যদি স্বধর্ম পঞ্গিত্যাগ করিতে হয় তাহাঁও করিবে, 

হয়েন, তিনিই ইহকাল ও পরকালে অশেষ সুখ সম্তগ | তথাপি কোন ক্রমে ক্রোপাবিষ্ট হইবে না। 

করিয়া থাকেন। (এ--৯৫ হীনমতি মুড ব্যক্কিহ ক্ষমাত্বাদি গুপসকল লঙ্ঘন 

পুর্বে যে ব্যক্তি তোমার বহুবিধ উপকার করিয়া | করিয়৷ থাকে । 
পরে কোন গুরুতর অপরাধে পাতিত হয়, তাহার উপকার তাপিত হইলেই তাপ প্রদান করিবে ও গুরু কন্ঠুক 

করিয়! সেই অপরাধ ক্ষমা কর! উচিত। 'আহঙ হইলেই তাহাকে আঘ।ত কন্িবে, কেহ আক্রোশ 

বে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ অনোর নিকটে অপরাধী | প্রকাশ করিলে তাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিবে, 

হয় তাকাকে ক্ষমা কর! বিধেয়, কারণ সকলে প্রেয়্কদী | হিংসা করিলেই হিংসা! করিবে এইরূপ রীতি-পদ্গতির 

বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না (এ্র--৯৬ | অনুসরণ করিলে সমুপায় জগৎ বিন ও অধন্দী পরিবদ্ধিত 

যাহারা বুদ্ধিপৃর্বক 'অপরাধ করিরা তাহার অপলাপে | হইত। (এ--৯৯-১০০ 



৯৮ 

সর্ধপ্রকার আপদেই ক্ষম। বা | 

যে ব্যক্তি আক্রুঃ ভাড়িত ও ক্রুদ্ধ 

গ্রাতি ক্ষম। প্রদর্শন করিয়া! খাকে এবং যে ব্যকি 

প্রভাবসম্পর হইয়াও ক্রোধকে জর করত ক্ষণাশালী 

কয় সেই ব্যক্তিই বিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ; ত্বাহারই সনাতন | 

লোক লাভ হু! থাকে । কিন্তু অন্ধবিজ্ঞন-সম্পন্ন 

রোষপর ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভভয্নই বিন 

হয়। 

হইয়াও বলিষ্ঠের 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ২১ কর, ৪খ ভাগ 

সন ও উপদেশ দেওয়া প্রভৃতি কর্তধ্য অবধারিত আছে, 

তাহা সাধারণত বেদী হইতে আচার্য করেন; এবং 

৷ সম্্রদান, পাণিগ্রহণ প্রড়ৃতি বিবাহসম্বদ্ধীর অবশ্যকর্তব্য 

সাধনের জন্য যে সকল মন্ত্র পাঠ করাইতে হয়, সেগুলি 

৷ সাধারণ পুরোহিতের সাহায্যে সম্পন্ন হুইয়৷ থাকে । 

সম্ভব হইলে একই পদ্ধতির উক্ত দুইটা অঙ্গ মন্ুষ্ঠানের 

গাস্তীর্ধ্য ও মাধুরধ্য রক্ষার জন্য ছুই ব্যক্তির দ্বার! সম্পন্ন 
( শ--১০* ূ হয়) অভাব পক্ষে একই ব্যক্তির দ্বারা উক্ত হুইটী কাধ্যই 

বিুর 1_স্বধনে পরিতৃপ্ত হওয়া ও পরধনে লো ন! | সম্পর হয়। ব্রাঙ্গনমাজ অলান্প্রদা যকত প্রচারের জনা, 

করাই রাঞাদিগের পরম ধর্ম । 

(আরণ্যক পর্বাধ্যায়--২১ 

ব্রান্মনমাজে সন্কীর্ণতা | 
(জ্ীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুয়) 

অত্যন্ত হুঃখিত অন্তঃকরণে বলিতে বাধা হইতেছি যে, 

ব্রাঙ্মলমাজে সন্ধীর্ণতা যথেষ্ট প্রবেশ লাভ করিয়াছে । 

আমর] বহুধিন যাবৎ এই কথ শুনিয়। আদপিতেছিলাম, 

কিন্ত এতদিন কোথাও সম্ধীর্ণত| স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইতে 

দেখি নাই। সম্প্রতি রায় সাব শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র 
ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে “যুবকশসম্প্রদায় 

যে মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভিত দি। তাহা- 
দের অন্তরের সাম্প্রদায়িক ও স্থতরাং সঙ্কীর্ণ ভাব বড়ই 

বেশী বাহর হুইয়! পড়িয়াছে। বিবাছটী মহর্ষি দেবেশ, 

নাথপ্রবিত একেম্বরবাদসম্মত আদ ত্রাঙ্মলমাজজের পদ্ধতি 

অন্থসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে, একথ1 আমর ইতিপৃর্বেই ! | সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা আনয়ন কর|। 

পতিকার পাঠকবর্গীকে জানাইম়াছি। এই উিললাক:। 

ব্রশ্গোপাপকমণ্ডণীর বহিভূতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বন্ু- 

ূ 

সন্বীর্ণতা দূরীকরণের জন্য অন্তীর্ণ। ব্রাহ্মলমাজে সাম্র- 
দায়িকতা আনিবার অবকাশ নাই। ব্রাঙ্গপমাঞ্কে যদি 

আমর! বাঁচাইতে চাই, তবে ইহ! আমিসমাজ, উহ! সাধা- 
রণ সমাজ এ দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না ব্রন্ষোপানক 
সকলেরই মিলিতভাবে ব্রাঙ্ষনমাজকে গৌরবান্িত 
করিয়। তুলিতে হইছে । 

সাম্প্রদায়িকতাজনি'ত সক্ধীর্তার কারণে ব্রাঙ্মদধাজ 
ষে কোন্ পথে চলতেছেন, তাহা এখনও আমর! দ্বেখি- 
তেছি না। ব্রঙ্গোপাসক্ম গুলী হইতে, আঙ্গদমাজ হইতে 
একে একে কত সভ্য যে নরিয়া পড়িয়াহেন ও পড়িজে, 
ছেন, তাহ! জামাদের অনেকের প্রত্যক্ষ হইলেও আমরা. 
একচক্ষু হরিণের ন্যায় ইচ্ছাপুর্বক মনে স্থান দিতে 
চাই না-_-মরণের পথ সম্মুথে বিস্তৃত দেখিয়াও দেখিতে 
চাই না । সন্ধীর্ণভাক বেই্নে ভ্রাঙ্ষদদাজকে ঘিরিয়। 
রাখিয়া! বিনাশের পথ ঞশস্ত করিবার সার্থকতা! আমর! 
বুষিতে পারিলাম না। 

এই লসন্ধীণতা দুীকরণের একটা প্রধান উপায় 
| হইতেছে বালকদিগের মনে ব্রঙ্গোপাসন! এবং ব্রাঙ্গ- 

বাল্যকাল অবধি 

ব্রহ্মাপাসনা ও ব্রাহ্মলমাজ সব্বন্ধীর অপাম্প্রনারিক ভাবে 
লিখিত গ্রন্থা্দি পাঠ করিলেই এ প্রকার শ্রন্ধা ও আহ্থ! 

পরিবার যে উক্ত মণ্ডলীর অন্ততূক্তি হইলেন, সেদিকে | আসতে 'পারে এবং অবিচলিত থাকিতে পারে । আমা- 

“যুবক*সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িল না, ইহাই আশ্চর্য । আমর! | প্লের মনে হয়, ব্রা্মদণাজের তিন শাখার কর্তৃপক্ষগণ, 

টাকায় অবস্থানকালেও ব্রাঙ্গদিগের এই সঙ্ধীণতার কথ! তাহাদের নি নিজ শাখায় প্রকাশিত অসাশ্রদারিক 

শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহ! বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় 

নাই। কিন্ত তাহাদের অন্যতর মুখপত্র প্যুনক*-পত্রের 
গত ভাদ্রসংখ্যায় জ্রীমান হ্থুললিত সরকারের পঙ্স পাঠ 

করিম! উহ! প্রত্যক্ষ করিগাম। উক্ত পত্রে লিখিত 

হইয়াছে-_দবিবাহ আদিসমাঞ্জমতে আচার্য ঘবার। ও হিন্দু. 
সমাজমতে পুরে!ছিত তার! উভয়বিধ উপায়ে সম্পঞ্ন 

ভইয়াছে”। এই কথ! সুললিতৰাবু নিশ্চয়ই প্রকৃত ঘটন। 

না আনিয়াই লিখিয়! থাকিবেন, কারণ উহ! একটুও ঠিক 

নয় । আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও হ্থললিতবাবু 

জানিতে পারিতেন যে, আদিসমাজের পদ্ধতিতে যে উপা- 

ভাবে লিখিত ব।লোপযোগী পুস্তকে এক-একটী তাপলিক! 
প্রস্তুত করিরা একটা ক্ষুদ্র আলোচন! কমিটির হস্তে 
প্রদান করিলে ভাল হয়। সেই কমিটি সেই তাপিক৷ 
হইতে আর একটা ক্ষুদ্র তালিক। প্রতি বৎসরের জন্য 

প্রস্তত করিবেন । €সই তালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলি ব্রাঙ্গ- 
সমাজ ব1 ষে কোন ব্রাঙ্গের অধীনস্থ প্রত্যেক বিদ্যাপয়ে 

পড়ানে! উচিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রকার 
ব্যবস্থা করিলে সন্কীর্ণতা অচিরেই দূরীভূত হুইবে। 



ছগ্রহায়ণ, ১৮৪৮ 

কালা-আজার ও সার উইলিয়াম 
লীষঘ্যান। 

(511 ভা1111217) 13, 12121000218 1050-8 ০3, 

(০. 13, হু, 2২, 5) 

-(ভাঃ শ্রীল ওয়ারিলাল চৌধুরী ডি. এস্পি ) 

গ্রথিতষশ। ভাক্তার লীবম্যান চিকিৎসকক্গতের এক' 

মুখ$ুটমণি। অল্পদিন হইল হঠ!ৎ ঠাহার অভাব হইয়াছে। 
ভারতের কালা-আগ্ার ব্যাধির নিদ।ন শ্াগারই চে! ও 

গবেষণ|য় নিরাকৃত হইয়াছিল । তিনি গ্লাসগে। বিশ্ববিদযা- 

লয়ে চিফি২ংসকের উপাধি লইয়া ১৮৮৭ সনে টৈনিক- 

বিভাগের ডাক্ত'র হন । ১৯০৪ সনে যখন 917 1)2৮1৫ 

99107)1 ভারতে কাক লইয়া আসেন তখন লীষম্যান 

নিদানতবের অধাপক নিধুক্ত হভন। আমর! সংক্ষেপে 

কেবল তাহার বৈজ্ঞ।নিঞ কৃতিত্বের উল্লেশ করিল । 

রোগের বীঙ্গাণু পণীক্ষায় ও শআাবিষ্ষারে নানারূপ রঞ্জন- 

প্রণালীর অন্থশীলন আবশ্যক হয়। লীষম্যানই প্রথম 

বিশিষ্ট রঞ্জন প্রপাণীর পথ দেখাইয়! অনেকগুলি অনু 
বীঞজাথুকে অণুখীক্ষপণের গোচরীভূত করিতে সমর্থ হন। 
তিন বৎসরের ক্রমিক চেষ্টায় তাহার নিঞ্জ প্রবর্তিত 

প্রণাণী অনুপরণ করিয়া ১৯০৩ খৃঃ অন্দে দমদমের 

একটি পীড়িত সৈনিকের ল্লীহার অংশবিশেষে এক অপূর্ব 
দৃই লঙ্গুলবিশিষ্ট বীঞ্জাণু দেখিতে পান। এই বীঙ্গাণু 

ইন্দুরের রক্র প্রবাছে ঢুকাইয়] ইহার স্বরূপেগ সঙ্গে আফ্রি- 
কার অতি মাংঘাতিক নিদ্রাতুর ব্যাধির (5159[)117৫ 

+10101)955 ) জনক ্ইপ্যানোসে।ম ( 011)71)09401)0 ) 

বীজাণুব সাদৃশা সগ্রমাণ করেন। এইরূপে ১৯৯৩ 

খুঃ অবে কাল-আঙজারের নিদাণ স্থির করিধা মে 

মাসে তাহার প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন । ইহার পরই জুণাই 
মাসে ডাক্তার ডনোঁভান মাদ্রাঙ্দের অনেকগুল প্রীহা গ্রস্ত 

রোগীর ল্লীহার রক্ত হইতে এই বীল্গাণু পাইখার সংবাদ 
প্রকাশ করিয়] লীষম্যানের নিদান সমর্থন করেন । ইহার 

কিছু পরেই “দিজীন্কোটকে' এই বীঞ্জাণু পাওয়! যায়। | 
এবং এই একই বীজাণু যে আসামের কাল-আজার এবং 

দিল্লীক্ষোটকের জনক তাহ! সর্বত্র স্বীকৃত হয়। মার 
আসামের বাহিরেও যে এই রোগপ্রসাবের অনেক কেন্দ্র 

রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। জীপজিগ 

নগতর চীন হইতে প্রত্যাগত বক্স।র যুদ্ধে আহত একটি 
সৈনিক্চের প্লীহাতেও এই বীঞ্জাণুর সন্ধান পাওয়! বায় 
এবং প্রনাণ ছয় যে, চীনদেশও এই কালা-নাঙ্জার 

রোগের একটি বিশষ্ট কেন্দ্র । 

কণিকাতার ডাক্তার রঞ্জাস সাহেব এই বীব্াণুকে 
তু 

গান ২২৪) 

| প্রাণীর শরীরের বাহিরে পোবণ করিয়। ইছাঁকে উ্রাইপ্যা- 
নোসোম-জাতীর * বণিয়াই পিদ্ধান্ত করিগাছিলেন। 

কিন্ত পরবর্তী নবেম্থারে ম্যালেরিয়া বীঞ্গণ্র আবিষ্র্ত 
ডাঞ্জার রোণান্ড-রস এবং ১৯৯৭ খৃঃ অবেোর সেপ্টেম্বর 
মাসে লীষম্যান স্বপ্সং প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বে 

এই বীঞ্জাণু শিদ্রাব)াধির জনক ্রইপ্যানোসোম *হহতে 

একটি স্বতস্ত্র জাতীয় জীব এবং এক প্রক!র মাছির উপরে 

এর্দপ বীঞ্জাণুর অনুরূপ আর একটিপ্বীজাণ্ পাওয়। যায়। 
আন বিশ বংসর পর অনেক অনুসন্ধানের ফগে অগ্মান 

কর হইতেছে যে এক প্রকার বালুমক্ষিকার 

(90110-11) ) উনরে এই কালা-আজার ও দিল্লী- 

স্ফোটকেপ জনক বীঞঙ্জাগুব বাসস্থান । 
কালা-অ।ঞারের বীনাণু ব্যগীত উকুনের উদরেও 

তিনি আর এক প্রকার বীঙজাণুব সন্ধান পাইয়াছিলেন। 

ইহাও এক প্র্গার সাংঘ।তিক জ্বর (1:)11)05 জাঠীগ) 
| সংকুমণ করে। ট।ইগয়েড জবর প্রতিষেধক টীকার 

| আবিষ্কার ও প্রচলনে লীধষ্যান অনেক চেষ্টা করিয়! 

কৃতকর্য)ত। লাভ করিয়। গিয়ছেন। মানুষের রক্ষে 

শ্বেতক্ণিকার কার্যকরী শক্তর ও সংক্রামক রোগ নিবা- 

ররণকারী শক্তির অনেক তথ্য লাধম্যান সমাধান করিয়। 

গিয়াছেন। এরূপ যশস্বী চিকিৎসক ও নিদ/নতস্ববিদের 

মৃহাতে চিকিংপাশান্ত্র বিশেষ ক্ষাতগ্রন্ত ঘুইল। ভারতবর্ষ 
রে।গের আকর এবং আমাদের প্রতি গৃহ ব্যাধিমন্দির | 

যে সব মধাত্ব। আম!দেএ এই সব আধিভোৌতিক বিপদ* 

জালের নিরাকরণে সাহাধ্য করিতেছিলেন তাহাদের হঠাৎ. 
অগা আমাদের হতাশ্বাসের মাত্র। বাড়াইর়! দেয়। সুশ্রত, 

বাগভট ও মাধণের দেশে মাগ রোগমু-লর আৰিফতগ 

'আভাব হুইয়। পড়িয়াছে । তাহ বিদেশা বুধগণ আমাদের 

প্রণাস্তক রোগের নিদান হির কিয়! আমাদের 

| রক্ষার উপান্ন ঝকরিতেছেন। তাহাদের কার্ধযাবণা স্মরণ 

ূ ক্রয়! তাহাদের প্রতি আমাদের কর্তবা পালন কর 

গঙ্গত। 

পপ পাপ ৯ 

জেতাতে 

গান। 
(শ্রীপধগানন রায়) 

ভৈরবী--এক তালা । 

মম অন্ধর হতে বন্কৃত শত ক্রন্বনযুত বন্দন।, 

০ঠামারি অযু শ্রবণে ধ্বনিত মোহন গাঁতি-মুর্ছন।। 
সস শিপ পিপি? পা পপ আপ পাস সপ সপ সা এ 

* আজকাল “কালাজ্বর” বলিয়া যে এ্রচপিত কথ। শুনিতে পাওর। 
যায় উহা! আসামী ভাবায় কালা-মাজার। আজার শব্দে মৃত 
বুঝায়.। এ ব্যায়রামে রোগীর শেষ অবস্থায় কাঁল1-শির পড়ে বলিয়। 
উহার রূপ নামকরণ হৃইয়াছে। 



২২৩ 

আমি নীরবে গেয়েছি যত গান 

তুমি সকলি গশুনেছ ভগবান 

মম সঙ্গীত-রস করি পান, তুমি মোরেই করেছ বঞ্চন!। 

ওগো ও-ছলে ভুলি না আমি আর 

ত।ই বেধেই রেখেছি হৃদি-তার 

. তুমি বাঁজাবে স্বকরে অনিধার, তুলি সুমধুর সুর-বঞ্না। 

আমি ধিঞ্জনে একাকা সাথী-হীন 

ভয়ে ক্ষীণ তষ্ট, আমি অতি দীন 
ভুমি এস প্রিযতম নিশিদিন মোর রবেনাক কেন যন্ত্রণা ॥ 

গ্রন্থ-পারিচয়। 
(শ্রাক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এসংলি ) 

তৃকথ। (দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুগণের জন্য ) 7 

“মল্লিক” ও 'অঞ্চলি* রচগ্জিত্ী হ।মতী চাঁরুবাল। দেবী 
গ্রণীত। প্রকাশক £__হট্টাচাধ্য এগ সন্ ৩৫ কলেজস্রীট্ 
কলিকাতা এবং ঢাক] ও ময়মনসিংহ । মুল্য এগার 
পয়সা মাত্র। 

লেখিক। “সাধক রামপ্রসদ' ও “কমলাকাস্ত প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ গ্রস্থরচয়িত। শ্টঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যাঁর মহাশয়ের 
পতী। এই সচিত্র পুক্তকটাতে শিশুদের উপষে!গী নানা 
বিষয় সনি হয়াছে। শিক্ষকমহাশয়গণ অনায়াসে 
এই পুস্তকটা স্ব স্ব বিদ্যালয়ের পাঠ/ভুঞ্ত করিতে পারেন । 
ইহার ধিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, তাহা! ছইতেই ইহার 
উপযে/গিতা জানা যায়। এডুকেশন ডিপার্টামণ্ট”ও 
ইহ! প্রাথমিক শিক্ষার কম্ত অনুমোদন করিয়াছেন। 

বর্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে কতক- 
গুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়!ছে । কর্পোরেশনের 
শিক্ষাবিভ'গ যদি এই পুস্তকটী তাহাদের বিদ্্যালয়গুলিতে 
প্রচ্গন করেন তবে তাধখদের ত কোনই ক্ষতি হইবে না, 
কিন্ত এই দুঃস্থ সাহিত্যিক পরিবারের বিশেষ উপকার | বাৎসরিক দান 
কইবে সন্দেহ নাই। আমরা আশ! ক্রি কর্পেরেশনের 

লিক্ষাবিভাগ এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচন। করিবেন। 

সংবাদ । 

তত্বাবোধিনী পত্রিকা |--গগ্যালারি”য় রুচির 
জন্পস্রণই বর্তমান যুগের অধিকাংশ সাময়িক পাত্রকার 

একমাত্র ব্রত হইয়া ঈাড়াইতেছে। কেবল তত্ববোধিনীই 

এ গর্যাম্ত এই প্রলোভনের পথ অতিক্রম করিয়া এই 

স্বদীর্ঘ ৮৪ বৎসর যাসং ০ফবল আপনার সত্য আদর্শেরই 

অন্থনরণ করিয়। আপিতেছে। মুখের বিষয়, ইহার 

অসান্প্রদযিক ত) ও সত্যাপ্রয্নতা অধুন। অনেকের দৃষ্টিপথে 
পড়িতেছে । সম্প্রতি টদঘামকোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগিরিজা- 
গ্রসন্ন সেন আমুর্েদরত্বকর মহাশয় আমাদিগকে 

এ বিষয়ে স্থতঃপ্রণোদিত হইয়। যে পত্র লিখিয়!ছেন তাহা 
আমর! আনন্দের সহিত নিয় উদ্ধ.ত করিলাম £-- 

তস্ত বোধিনী পত্রিকা 

সপ, 

২, ৯ সপ পপর হ্রাস পপ সপ 

৪ 

২১ কল্প, ৪ ভাগ 

"আপনার ত্ববে।ধিনী আমি নিয়দিতরূপে গান্তরিক- 

তার সছিত ভক্কিপুর্বক পাঠ করি। এবরপ সাম্প্রদায়ি- 
কতাশুন্ত নিরপেক্ষ ধর্খসন্বন্ধীয় কাগজ বর্তমানে নাই। 

যেকোন ধর্মসন্প্রদায় এই কাগন্জকে শিষের সম্প্রদায়ের 

কাগজ বলিয়। মনে করিতে পারেন । 

ভগবানের নিক প্রার্থনা! করি আপনি স্তস্থণরীরে 
ধীর্ঘগ্রীবন লাভ করিক। বিশ্বজনীন ধন্দ ও সৎসাহিত্যের 
প্রচার করুন। 

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাঁল চৌধুরী মহাঁশয়কে 
অন্যঙ্কম সম্প।?দক নিব্বাচন করিয়! প্রকৃত যোগ্য ব্যর্রির 
সমাদর করিয়াছেন। 

শীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিভ্গক ও ওজশ্বিনী 
রচন! পাঠ করিয়া! আমি ক্রমশঃ তাহার অগ্রাগী হইয়া 
উদ্ঠিতেছি।* 
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গত ৯ই আশ্বিন রবিবার আদিত্রাহ্মসমাজের 
দ্বিতল গৃছে*অধ্যক্ সভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, 
তাহার নির্দেশক্রমে এবং টুগ্টী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
ক্ষিভীত্্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্মতিক্রমে আদি- 
ব্রাহ্মাসমাজের কাধ্যনির্ববাহের জন্য নিম্ললিখিত 
ব্যক্তিগণ যথালিখিত পদে নিযুক্ত হইলেন । 

সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তব্বনিধি। 

সহযোগী সম্পাদক 
শ্ীমুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস্-সি। 

তব্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি.এ, তত্বনিধি | 

এবং 
ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এসসি! 

সহকারী সম্পাদক 
শীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস্ সি। 
2 কম্মাধ্যক্ষ 

ভ্ীযুক্ত সৃরেশচজ্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। 
হিসাবরক্ষক 

ভ্রীধুক্ত বসম্তকুমার ভট্টাচার্য । 

৯ 
প্র সপ শপ ০০ 
পচাত ০২ ২ ন্ট স্*্স্ 

০০ মি র্ শপ ৮ ৮. সি ৪ ্- ্ৈ সি 
ক না শি মত ৮৭ সু 

শে পক টু রহ এ 22 -িশিটিহি ২০ 

৮ রত রি 8 ২৯ ৯ 
পি রর ০০ আপি শিপ শিসপী এর বি 

১ | ২ 

২ ১-ল-পর্ট % 
চি » আহার শ টির 

কেও ০ আশাতজিখ 



আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার 
(২৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ক্রীট, ভীমানি বাজার ) 

আমাদের এখানে সর্বধবিধ মিষ্টাম্ন অতি বিশুদ্ধ স্বতে প্রস্থত হয়। আমর! বিবাহছাদি উৎসবের 
কণ্টাও লইয়। থাকি । আমাদের দোকানের বিশেষ স্থবিধা এই যে বসিয়। খাওয়ার ও বন্দোবস্ত আছে। 

ডাঃ উমেশচক্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত 

পাগলের মহৌবধধ। 
৫০ ( পঞ্চাশ ) বশসর যাবত আবিষ্কৃত হুইয়! শত-সহঅ্ হূর্দান্ত পাগল ও সব্বিপ্রকার বায়ুগ্রস্য 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মুচ্ছণ, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অঙ্গুধা, স্মায়বিক ছুবিলতা প্রভৃতি রোগে 

আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ । পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনা মুল্যে পাঠাই । প্রতি শিশি মূল ৫২ পাঁচ টাক1। 

এস, সি, রায় এগু কোং 

১৬৭1৩ কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা ৷ 

আমি অতি আহলাদের সহিত জানাইতেছি যে ঘড়. 0. 17২8) আবিষ্কৃত পাগলেনস মহোৌবধদধ আমার এক পিতৃব্য 

ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইক়াছিলেন । তাহার উন্মাদরোগ প্রবল ছুইলেই তিনি উহা! ব্যবহার করিতেন 

এবং তাঁভ| অশ্িতে জলের ন্যায় কার্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া নির্ভয়ে প্রত্যেক উন্মাদরোগীর 

জন্য ইহার ব্যবহায় অস্ভুমোদন করিতে পারি। ইতি-- 

৫1১বি, বারাণসণ খোষের সেকেগ্ লেন 1 

বে'ড়াসকো, কলিকাত। । জীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
১৬০ ১২, ২৪ 

ঢ50. কমল মিষ্টান্ন ভাঙার | ০. 70954. 

(৩২ । ২ পটুয়াটোল। লেন-_আমহা্” গ্রীট ভাকঘরের সম্মুখে ) 
| সন ১৩০০ সালে স্থাপিত ॥ 

জামাদের দোকানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহু। একাধারে সর্বপ্রকার িষ্টান্বের ভাঙার | 

১ম বিভাগ । ব্রেক রকম সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, রাব্ড়ী, ক্ষীরের খাবার, ক্ষীরের ফল ইঃ । 
২ বিভাগ । মিঠাই-যত রকম হওয়া সম্ভব। -৩য়। জলপানবিভাগ । 

অভর্পরি দ্রব্য সময়মত ও ঠিক ভাবে সরবরাহ করা হয় । সাধারখের পরাক্ষ। প্রার্থনীয় | 
ীবিপিনবিহারী লাহা। 

2 টি 

, সাহাপুর, বেহালা পো:১২৪ পরগণা । 
্ঞ্ প্র মোভাবাজার' 



স্থাপিত সন ১২৬৫ সাল। | 

ভায়চেের গবর্ণর জেনারেল রাজ প্রতিনিধি মহামতি লর্ভ চেমস্ফোড বড়লাট বাহাঠ্র 

ও লর্ড রোণাল্ডসে বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাছুর কর্তৃক পুষ্ঠপোধিত 

বটকৃষ্ণ পাল এগ কোং 
«  সর্ধাপ্রকার বিলাতত ও পেটেন্ট &ষধ, চিকিৎসার উপযোগী বস্ত্রাদি, স্থুর। 

পশ্ডচিকিৎসার গুধধ ও যস্ত্রাি ও বৈজ্ঞানিক বস্ত্রা্দি বিক্রেতা, 
রি হেড অফিস ১--১৬৩ নং বন্ফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা । 

শাখ! অফিল £--৩০ নং শোভাবাঞ্জাক প্রীট, কলিকাতা ৷ 

হ1মিওপ্যাথিক বিভাগ £-_-১২ নং বন্ফিন্ডস পেন) চক্ষু ও চসমা বিভাগ ১-+১২ নং বন্ফিল্ডল্ লেন। 
শাখা_-৩* শোভাবাজ।র স্ত্রী ৷ দস্তচিকিৎস। বিভাগ ২--৬ নং চারনা বাজার লেন, 

অযূর্কেদিক বিভাগ £--০* নং শোভাবাজার স্্রীট। সুর! (বভাগঃ--৭ নং বন্ফিন্ডস্ লেন। 
ফ্যাক্টরী £--৬ নং বীরপাড়! লেন, দমদম জংসন। 

রিসার্চ ল্যাবরেটি- -১৮নং শশী ইষণ সুরের লেন, হাটখোল। পোঃ, কলিকাতা । 

১। আমাদের এই বিভাগের অভিজ্ঞ ও রসায়নবিদ্ ব্যক্তির সাহায্যে আমরা সকল প্রকার পদাখ, 

জল, ওধধ, সুরা ও মোম প্রভৃতি এনালিসিস্ ৰা বিশ্লেষণ করিয়া থাকি এবং মুত্র পরীক্ষাও বিশদরূপে 

হইয়া থাকে । পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়। রাসায়নিক বস্জাদিও এই স্থান হইতে সরবরাহ 

কর! হয়। 
২1 এই স্থানে বিবিধ প্রকার আবশ্যকীয় পেটেন্ট ওষধাদি প্রস্তত্ত হুইয়। থাকে । 

৩। সোড। গলমনেড প্রস্থৃতি উত্কৃষ্ট পানীয় জল এইখানে প্রস্থ হয়। ' [ ২৬২ 

এলিক্সার অশ্বগন্ধা। ৷ 
শুতিশক্তি হ্রাস, মাথাধোরা, কার্যে অমনোযোগিতা, হিগ্রিরিয়া, সর্ধপ্রকার মানসিক বিকার, রক্গাল্সতা 

অকখলবার্ধক্য, শুক্রতারলা, পুরুষন্বহানি, বন্ধ্যন্ব, কাস, ক্ষয়রোগ, বাত, ডায়াবিটিস ব! বহুমুত্র, অগ্নিমান্দা, 

জীর্ণ, অন্নারোগ, কোষ্ঠবন্ধত। প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ । সেবনে অতিরিষ্ক মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম- 

জনিত দৌর্ববল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্্পণ্য ব্যক্তিও 

্বাস্থ্যসামর্থ ফিরিয়া পাইবেন । ইহা! সুস্বাহ ও স্ফুত্তিকর। - 
“পানা” ঁ - 

ৃ পদ্মকুস্সুম তৈল তল । 

সোগাঞ্ধে, গুণে ও বণে সকলেরই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । কেশের মুল দৃঢ় করিতে, লাবণ্য বৃন্ধি 

করিতে, মস্তিক্ষের সকল প্রকার উগ্রতা বিনাশপুর্ববক হৃশীতল করিতে ইহার সমকক্ষ তৈল অস্ভাবধি আবি- 

দ্রুত হয় নাই। 
ইহ বিশুদ্ধ তৈলের সহিত ব্জনেকগুলি পরীক্ষিত মূলাবান্ ভেবজসংযোগে প্রস্তত হইয়াছে-.শির$. 

পীড়া, শিরোধূর্ণন, স্রীযুবিকার ও দুঃস্বপ্রের ইহা একটী অমোঘ শাস্তিকারক তৈল; বিলাসীর একমাত্র 

আদরের সামগ্রী, বঙ্গললনার সোহাগের বস্তা । টা 

তাদের অত্যধিক মস্তি চালনা করিতে হয়, এই তৈল তীহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী _কেশের 

.জ গালপন্কতা, চুল উঠিয়া বাওয়া, মরামাস,০ক₹শ দক্রু প্রভৃতির একমাত্র প্রতিষেধক । . 

এই মহোপকারী তৈল বিশিষ্ট উপাদানে প্রস্থত। সকলকেই বাবহার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করি 

কেন জ্বরে ভূগিতেছেন ? 
মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এ কোংর এডওয়ার্ভস্ টনিক ॥ 

সেবনে ম্যালেরিয়া, জাসামের কালাম্বর প্রভৃতি যাবতীয় আ্বররোগ একবারে সন্বর দুরীভূত হয় । 

মূল্য __বড়বোতল ১৮০ . ছোট বোতল ৮৮৯  দাগুলাদি খ্বতন। 

খন 
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মক্যবাত নালা পারি 

পপ ও ক পর 
সি 

একবিংশ কল্প ৯ 
চতুর্থ ভাগ রে /৫ 1 [7 

পৌষ, ব্রাঙ্মদত্ঘং ৯৭। ২ 1 টি 

5 ঢা 

মা তজ্সরোধিণীপ্রবিকা 
“ত্রঙ্থ ব। একমিদসগ গাসীক়্ান্তং কিঞ্নানীরদিদং সধিমহজং। দেব নিতাং আ।নমনন্ং শিবং বতস্প্িরবরবষে কমেব।ঘিতীরয সর্ধব্যাপি সর্বনিরন্ত, সর্ব শ্ররং সর্্ববিং স্ধিপকিষদূঞ্বং পুর্দপ্রতিমমিতি | একসা তন্যোেবোপাসনয়। পারত্রিকমৈহিক্ শগুতদ্ভবতি। তন্সিন্ প্রীতিস্লা প্রিয়কারধানাধনঞ তন্থপাসনঘেব* ॥ 

সম্পাদক-_ 
্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্গর গ্ত্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এদৃসি 

সহঃ সম্পাদক-্রীক্ষেমেক্্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি। 
১। মুক্তি কোথায়? শীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর ৪৪ ২২৩ 
২। পঞ্চঞ্ান্ধণের বংশপরিচয় ওক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর *** ২২৫ ৩। মহ্র্ষির আত্মজীবনীতে বর্ণিত বাঁড়ী ও বাগান আচার্য গ্রীসতীশচন্ত্র চক্রবর্তী, এম.এ. ... রা 
৪| ধর্মসাধনে কর্ধের আবশ্যকত৷ অধ্যাপক শ্রীউপেন্ত্রনাথ বল, এম-এ রঃ ২৩১ ৫ | ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইলম্ কাউয়েল শ্রীপধগনন রাঁর রর ২৩৩ ৬। শকক্রহ্ধ (২) শ্ীবসস্তকুমার ভট্টাচার্য্য ৪... হর ৭। সাংখ্ো ঈশ্বরবাদ | অধা।পক *মভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংয়াজী 

নিবন্ধে অধ্যাপক প্রীযতীশ্রকুমার মভুমদার এম-এ, 
| পি-এইচ. ডি কৃত অস্থযাদ ২৩৮ ॥. ৮ । মহাভারতের নীতিবাকা ( বনপর্ব ) ৮অনাথকু দেব কর্তৃক সংগৃহীত রি ২৪১, ৯। সঙ্গীতের ভাব ্রানির্মপচন্ত্র বড়াল, বি-এল্ ৮০০ ২৪৩ ১০। ব্রঙ্মস্দীত-ম্বরলিপি--এই যে. প্রভাত আলে! শীনির্খবলচন্ত্র ঝ়াল ২৪৪ ১১। সংবাদ-স-্রীরমপুর ব্রাঙ্মসমাজ; উপ্টাডাজ! ত্ান্মসমাজ ; পুস্তকবিতরণ /২4ঃ ০7 

32 টি টি 
১২। শোক-সংবাদ--খবামী অদ্ধাননদ রা হ 

বা হা ১৩। গ্রন্থপরিচয়-_ছই ভ।ই তা | 
২১৫১০০০০০৪২: ১৪। দানগ্রাণ্ডি ০০ 

১৫। ১৮৪৮ শকের অগ্রহায়ণ মাসের আয়-বায় ১০৩ ২৪৭ 
৫৫ নং অপার চিৎগুর য়োড্ কলিকাতা, আনিৰাগ্জসমাজ গ্রে গ্বারপগোপাল ঢকুনততীঁ ঘর সুদ্িত ও প্রকাশি৪। 

সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৭। সন্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব ৫*২৭। . পৌষ। 

»স্ত্ববোধিনী পত্রিকা বার্ষিক মূলা ৩২ টাকা ] আদিবাক্ষসমাজের কর্ধাধাক্ষের নামে 
'- ভাকমাগ্ডল ৬/* আন! । এই সংখ্যায় মূল্য ।* আন। । পাঠাতে হইবে । 

7৮ পারার রি জর পাইকারী দর জন ৪২ অলি 2107৮ 0681160] ও কামশন 'গ্রোস ৪৯২ উি ৃ পি ষ্ঁ | নি ইজিবিজিরিনিি তর ছুলভ। 
জারমলীন লিমিটেড কলিকাতা! | ৪২ বি, মৃজাপুর টা । | 



শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ 
অটুট রাখিতে হইলে প্রাচীন খধিগণের বহু শংসিত অস্বগন্ধা 

রসায়নের উপাদান সমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে পুস্তত 

তেজন্কর, বলরদ্ধিকর, ক্ফুর্তিকর 

স্মৃতিশীক্তর হ্রাস, বার্ধকাজনিত ক্ষীণতা, মাথাঘোঁরা, কার্যে অমনোযোগিতা ও 

ফর্কবিধ মানসিক বিকারে এবং বন্ধ্যত্ব, কাশ, ক্ষয়রোগ, বহ্মুত্র, কোন্টবন্ধতা, অগ্নিমান্দযা, 

.শুক্রতারল্য প্রভৃতি জটিল রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহ1 সেবনে সকল প্রকার দৌর্ববল্য 

" দ্রুর হইয়! দেহে নববলের সথশর হয়। খাইতে স্থস্বাু। 

দ্রাম---১।%০ এক টাক] দশ আনা । 

০েম্বক্ভল তক শ্সিক্ষাীভন হ৬ঞ্ 

ক্কণ্ল্দা্িশিল্কিতাল ২ওল্লান্ু ভন ৩ ভিলভ্িটেত্ভ £ 
নব ভিলম্ককাভ11 

মোক্তার সিপ. ইনিষ্টিটিউসন্। 
মোক্তারী পরীক্ষার্থীদের স্বর্ণ হযোগ। 

হাইকোর্টের কতিপয় উ্ধিলগণের উৎসাহে উক্ত স্কুল গঠিত হইয়াছে ; আগামী মার্চ মাস হইতে 

কলাম বমিবে। ছাত্রগণ স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য (হাইকোর্টের উকিল ) মহাশয়ের 
নিকট ৫নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন” বন্তুবাজার ৫পাঃ হি ০০৪ এই ০৮৪ আবেদন করিবে 

ভান্যান্য বিষয় জানিতে পার্রিবেন। 



০ ৩০5 
নি, শু প্র 

নিহত পি িপুধু 

পৌষ, ঝ্রাক্ষসন্্ৎ ৯৭। 
১০৯০২ সংখা! 

তজ্সরোধিনীপ্রতরিকা 
১৮৪৮ পক * 

“রঙ্গ ব। একমিনমধ পাদীএ1গং কিঃনাদীতদিনং লর্ধিঘহঞৎ | ভদেবনিতাং জানধনস্তং শিবং ্বতগ্রমিরববষেকমেব। দ্বিতীয় 

মর্ববা।পি সর্ববনিঃন্, দ্ধ পরয়ং সর্বধিং নধিণক্রিমত্্বং পূরণম প্রতিমমিতি ॥ একলা তস্যৈযোপাসনছ! 

গায়র্রিকষৈছিকক শুভন্কবতি। ভশ্গিন্ প্রীতিশ্থসা প্রিয়কারধাসাধনঞ তছুপ।সনমেষ”। 

সম্পাদক-_ 

গ্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এসপি 
সহঃ সম্পাদক-্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এম-সি। 

কলিগতাব ৫*২৭। সম্থৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮ সাল ১৩১৩। 

... মুক্তি কোথায়? 
(্রঙ্গিতীন্তরনাথ ঠাকুর ) 

কে তুমি অনন্তের পথে চলিয়াছ ? অনস্তের 

পথে ভুমি কাহার সন্ধানে চলিয়াছ ? কোন্ হৃশ্দর 

পুরুষ তোমার মনোহরণ করিয়াছেন ? দিকে দিকে 

ত সৌন্দর্য ছড়াইয়! পড়িয়া আছে--ভাহাতেও কি 

' তুমি তৃপ্থিলাভ কর নাই ? আরও সৌন্দধ্য চাও ? 

আমি বুঝিয়াছি-_কেন তুমি এত সৌন্দর্যের মধ্যেও 

তৃপ্তির খুঁতধুঁতানি লইয়া বাস করিতেছ। তুমি 

এক জন পুরুষ-_ইচ্ছাশীল, জ্ঞানবান্ ও সৌন্দ্ধ্য- 

বৌধবিশিষ্ট পুরুষ; এই সমস্ত জড়ে তোমার অচল 

সৌন্দর্য্যতৃত্তি আদিতেছে না। তুমি চাও-নিত্য 

সচল পুরুষের সৌন্দর্যে নিজের সৌনারধ্যবোধকে 

ডুবাইয়া দিয়া আপনাকে নিত্য নব রসে অভিষিক্ত 

করিতে । ভাল; কিন্ত সেই আসল হু্দর পুরু- 

ষের পূর্ণ পৌন্দর্ধ্য ঘদি তোমার সম্মুখে সহপ প্রকা- 

শিত হয়, তাহাই কি তুমি দেখিতে পাইবে? 

পাইলেও তুমি তাহ! ধারণ! করিতে পারিবে না-- 

তোমার চক্ষু ঝলসিয়া ঘাইবে। অনন্ত হৃন্দর 

কুষের সন্ধানে তুমি যাইতেছ--যাও। কিন্ত 

তোমাকে আমি একটি রহস্য বলিয়া দিই। সেই 

ম্দর পুরুষের আদেশে তীহার প্রিয়কার্্যসাধন 

করিতে যাইয়া! বাধ! পাইয়াছেন, আহত হইয়াছেন, 

এমন অনেক ত্যাগী পুরুষ তোমার যাত্রাপথের ছুই 

০ পপ পপ পাপী আহ পপ সস স্পা পতি িপপিস্পীশীশিশিশ পপ শী স্পা শি প্সী ক্স রে 

ধারে দেখিতে পাইবে। তাহাদের চক্ষুর দিকে 

এক বার দৃষ্টিপাত করিও--দেখিবে, সেই চক্ষুর 
ভিতর হইতে কি বীর্ধ্য, কি তেজ? আর সেই সঙ্গে 

কি মাধূর্যা, কি সৌন্দর্য প্রকাশ পাইতেছে ! 
ত্রাহাদের সেই অটল চল ধৈর্যযপূর্ণ মধুর দৃষ্টিতেই 
সেই মহান্ সুন্দর পুরুষের সকল সৌন্দর্য্যের সুন্দর 

প্রতিচ্ছায়। দেখিতে পাইবে। 

প্রকৃতির প্রতি অপু-পরমাণুতে ত সেই মহান্ন্দ- 
রের হাতের ছাপ মুদ্রিত আছে। কিন্তু সকল 

সময়ে সকল অবস্থায় সেই ছাপ মামাদের মনোযোগ 

ভালরূপ আকর্ষণ করিতে পারে না। অনেক 

সময়েই আমাদের দৃষ্টি সেই ছাপের উপর নিগতিহ 
হইলেও কেমন সহজেই পিছলাইয়া যায়; কিন্ত 

অবস্থাবিশেষে পিছলাইয়া না যাইয়া আটকাইয়। 

যায়। প্রলয়ের অন্ুবোধক ঘোর অন্ধকার নিশী- 
থের গগন আচ্ছাদিত রাখে । কিন্তু রাব্রিশেষে 

যখন সেই তন্ধকার কনক-তপনের অরুণ-কিরণের 

সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে দৃষ্টিসীমাস্থ কুজ- 
টিকার আকারে একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতে 
থাকে এবং অরুণ-তপন যখন বিজয়ীর বেশে আমা- 
দের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হয়, তখন সেই মাবির্ভা- 

বের মধ্যে সুন্দর পুরুষের সুন্দর হাতের ছাপ বড়ই 
স্ুষ্পষ্ট প্রকাশ পায় এবং আমাদের মনকে তাহার 

দিকে সবলে আকর্ষণ করিয়! ধরিয়া রাখে । তাই 

মনে হয়-স্বুঝবি বা, যেখানে রুধিরাক্ত প্রলয়ের 

সারির? আজান. হী ৯ 

৮ টি এ 
৩৮ সিন ১৯১৭ 

₹শ টি তে স্ব ৯ ঘা পু র্ 8) 
চু চা ০ 

ধু রি ০০০ ্ ৮ 

টি খে নি ্ ্ 

ক 

খে ও এ 8 ভি লং 

চি 
পি 

চু ৮৪৭ 



২২৪৫ তত্তবোধিনী পত্রিকা ০ 
“পানিমে মীন পিয়াসী রে-_. 
মোক শুনত শুনত লাগে হাসি রে।” 

তাণুব নৃত্য চলিতেছে, সেই স্থানেই শ্যামল সৃষ্টির 

নবীন ভাষের মধো এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য উকি- ্ 

ঝুঁকি মারিয়। ব্যাকুলভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ যখন তুমি তাহাকে এই প্রকারে অন্তরে বাহিরে 

করিতে থাকে । তাই বুঝি কবিরা বলেন যে, | প্রত্যক্ষ করিবে, তখনই তুমি তাহাকে প্রিয়তম 

স্থটি ও স্থিতির ভিতরেও যাহার স্ন্দর হাতের ছাপ বলিয়া জানিতে পারিবে । তখনই উপনিষদের খধি- 

দেখা যায়, প্রুলয়ের ভিতরেও তাহারই স্থুন্দর | দের মত তোমারও নিকটে তিনি “তদেতং প্রেয়ঃ 

হাতের ছাপ দেখা যায়। পুত্রাৎ প্রেয়ে। বিস্তাৎ প্রেয়োহন্যস্ম1ৎ সর্নবস্মা”-_. 

প্রলয়ের ভিতরেণ ধাহার গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখ। ; পুত্র হইতে প্রিয়, বিশ্তু হইতে প্রিয় এবং অন্য সকল 

যায়, ভাহাকে দেখিবার জন্য তুমি কোথায় ঘুরিয়া | হইতে প্রিয়তমরূপে প্রকাশিত হইবেন। তখন 

বেড়াইতেদ্ব ? প্রলয়পয়োধি ভেদ করিয়া! যিনি এই | আর তোমার এই জিজ্ঞাসার অবসরই আসিবে ন! 

স্থঠিকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে স্বপ্রকাশ হইয়া-। যে, তোমার প্রিয়তম আছেন, কি নাই ? তখন ত 

ছেন, নিজের সৌন্দর্য্যধার। ঢালিয়। দিয়াছেন, তাহার | তিনি তোমার চতুর্দিকেই মহাসত্যরূপে দেদীপ্যমান 

সন্ধান পা্টবার জন্য তুমি এ দিক্ ও দিক্ বুথা | হইয়া উঠিবেন- তোমায় “নাই” বলিতে দিবে কে? 

চুটাছুটি করিতেছ কেন? যে দিকেই তুমি দৃষ্টি ৰ তখন তুমি স্থখসমুদ্রের ভিতরেও যেমন তাহার 

. নিক্ষেপ করিবে, সেই দিকেই ত প্রতি অণুপর- | বরাভয়প্রদ দক্ষিণ-হু্ত দেখিতে পাইবে, তেমনই 

মাণুরই ভিতরে তীহাকে দেখিতে পাইবে। তবু | হুঃখ-বিপদের ভিরেও নেই রুত্রদেবেরই প্রসন্ন 

আমি তোমাকে একটি গুপ্তরহস্যের সন্ধান দিতেছি । | বদন দেখিয়! ধৈর্যে ও শ্রদ্ধা-ভক্তিতে অটল অচল 
| 

তুমি যাহাদিগকে পাপী বলিয়া স্বণ! কর, যাহাদের ইইয়৷ থাকিবে। 

মুখ দেখিলে অমঙ্গলের সম্ভাবনা আশঙ্কা কর; সেই | 

সকল পাপীদের মধ্যে যাহার ফিরিয়া গিয়। শুদ্ধ 

অপাপবিদ্ধের চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছে, ভাহ- 

দের ভিতরে সেই মহান্ সুন্দর পুরুষের সর্বাপেক্ষা 

সমুজ্দ্রল প্রকাশ দেখিতে পাইবে। আত্মনিবেদিত 

পাপীর মধ্য দিয়াই তিনি সৰ চেয়ে বেশী মাত্ম- 

প্রকাশ করেন। 

দেখিলে তীর্ঘে তীর্থে ঘুরিয়া তাহার সন্ধান করিবার 

গুয়োজন হইবে না। 

পাপীর ভিতরেও এই প্রকারে ভগবানের 

আ'ত্াপ্রকাশ দেখিলে কেবল যে তীর্থে তীর্থে ঘুরি- 

বার প্রয়োজন 'হইবে না, তাহ? নহে; কেবল বে 

তাহাকে নির্ভনের ভিতরে, আর গভীর ধ্যানের 

হাঝেই স্বপ্রকাশ দেখিতে পাইবে, তাহা নহে; 

তখন তুমি তাহাকে হাটে.ঘাটে-বাটে, অর্থাৎ জর্বব্র 

ও সকল সময়ই আগ্রকাশ দেখিবে; তখন তুমি 

উাহাকে নির্ভডনের ন্যায় সজনেরও ভিতরে প্রত্যক্ষ 

করিবে ; তখন তুম তাহাকে ধ্যানের মত কর্ণের 

গ্রবল'ঝঞ্চলার ভিতরেও উপলব্ধি করিবে । তখন 

তুমি বুঝিতে পারিবে-_কবীর €কন গাহিয়া- 

ছেঁন,স্স্ 

পপ শপ শা, 

পাপীর মধ্যেও তাহার প্রকাশ 

সেই মটল অচল শ্রন্ধা-ভক্তি লইয়া! যখন তুমি 

কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখন তোমার সে বল, 

বীর্য্য ও তেজের সম্মুখে দ্াড়াইবে, -কাহার সাধ্য ? 

তখন তোমার রসনা অগ্রিময় হইয়া উঠিবে ; তখন 

তোমার প্রতি বাক্য চতুর্দিকে অগ্সিকণা৷ ছড়াইন্তে 
থাকিবে ।- তখন তুমি কণ্মক্ষেত্রের কঠোর সংগ্রা- 
মের মধ্যে পড়িয়া যদি নিহতও হও, তবে ত 

তোমাকে অভিনন্দন করিয়া সাদরে গ্রহণ করিবার 
জন্য দেবগণের মধ্যে উলুধবনি পড়িয়া যাইবে। 

জয়-পরাজয়, লাত-লোকসান উভয়ের প্রতি সমচিত্ত 
হইয়। যখন তাহার চরণে সর্বস্ব নিবেদন করিতে 

পারিবে, তখন তুমি সংসারে জয়ী হইলেও জয়ী, 
আর পরাজয় লাভ করিলেও জয়ী। তখন তোমার 

ভীবনের প্রতি মুহুত্_অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 

- 'তনস্তকাল ধরিয়! তোমার বিজয়ঘোষণ! করিতে 

থাকিবে । র 

তাহার চরণে সর্বস্ব নিবেদন করিলে ত বিজী 

হইবেই ; কিন্ত এই সর্বস্থ নিবেদন করা কখন্ . 

সহজসাধ্য হয়, তাহা কি জান? আবার একটি 

গুপ্ত নুড়ঙ্গের সন্ধান দ্িতে অগ্রষর হইতেছি-”” 

অনধিকারীর নিকটে সহন্ধবে এই সন্ধানের লংবাদ 
চা 



পৌষ, ১৮৪৮ পঞ্ব্রাক্মণের বংশপরিচয় ২২৫ 

দিও না। স্বখসম্পদ ঘখন তোমার হাতের কাছে 
াসিয়। বিকশিতদন্তে হাস্য করিতে থাকিবে, 

ভাল করিয়৷ ভাবিয়া দেখিও --ত্তখন তৃমি “তাহার 

চরণে এই সর্ববস্থ নিবেদন করিলাম” বলিয়া বাহি- 

রের লোক-দেখানে। ভড়ং করিলেও কিছুতেই সত্য- 

সভ্য সর্ববন্থ নিবেদন করিতে পারিবেই না। সত্য 

বলিতে কি, তোমার প্রিয়তম সেই লোক-দেখানে। 

পুজা গ্রহণ করিতে আসিবেনই না। কিন্ত, যখন 
ছুঃখ-ভ্বালার তীক্ষধার করাত তোমার হাদয়ের 

ভিতর কুরিয়। কুরিয়া একট! গুপ্ত স্থান প্রস্তুত 

করিবে এবং সেই স্থানটি যখন তুমি অশ্রবাধৌত 
করিয়া স্মার্ডিজত করিবে, তখনই দেখিবে, 

তোমার প্রিয়তম কোথ। হইতে গুপ্তভাবে আসিয়া 

সেই গুপ্ত স্থানটি ভোমার অঙজানত অধিকার 

করিয়। বসিয়া আছেন এবং অন্য কথ দুরে 

থাক, তোমার ছুই বিন্দু অশ্রঃ তাহার চরণে 

নিবেদন করিলেও তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করি- 

বেন। 

তিনি যখন তোঙ্কার সেই নিবেদিত অশ্রঃ গ্রহণ 

করিবেন, তখন সেই স্রুই যে তাহার আশীষরূপে 

ঘুরিয় ফিরিয়া তোমার অন্তরে বস্তের বল প্রদান 

করিবে । অশ্রু তাহারই বলের কণা লাভ করিয়। 

' বের বল ধারণ করিবে। তুমি ত জান যে, তাহার 

বলক্রিয়। লুকানো! নাই-_ প্রকৃতির প্রতি অণুংপর- 

মাণুতে তাহ স্বপ্রকাশ। সেই বলক্রিয়ার প্রভাবে 

সূর্যা-চন্দ্রগ্রহ-নক্ষত্র হইতে ধুলিকণ! পর্য্যন্ত ছন্দে 

ছন্দে নৃত্য করিতেছে । সেই বল অপ্রশিহত-_. 

কাহার সাধ্য যে, তাহার সম্মুখে দাড়ায়, তাহাকে 

প্রতিহত করে! সেই বলের অধিকারীই যখন 

তোমার অন্তরে আসন গ্রহণ করিবেন, তখন ছুঃখ- 

দৈন্যই বা কোথায়, নিরাশা-নিরানন্দই বা কোথায় ? 

তখন ভূমি স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে, ইহা খুবই 

সত্য কথ যে, তিনি অসহায়ের সহায়, ছুর্বলের 

বল; তিনি অনাথের নাথ। তখন তোমার মন- 

প্রাণ নিশ্চয়ই আশায় ও আনন্দে ভরপুর হইয়া 

উঠিবে। তখন তোমাকে দুঃখ-ক্রেশ ব্যথ! দিতে 

পারিবে না; কর্ম্মের ভীষণ গর্ছধনও তোমার অন্ত- 

রের নীরবতা ভাঙ্গিতে পারিবে না। তখন হিমা- 

ায়ের উত্তজ শৃঙ্লে, যেখানে প্রাণিমাত্রের চিহ্দৃষ্ট 
রাইট ৫০১ 

সি 

হইত | 

হয় না, যেখানে নীরবতা! ু র্তিপরি গ্রহ করি নিশ্ত 

বিদ্যমান, সেথানেও তুমি। জাবার সমল ভূমির 

কর্ম্মন্েত্রে, যেখানে কোলাহল-কলরব, দুঃখ-দৈনোর 

ক্রন্দন হাহাকার নিত্য জাগ্রত, যেপানে সংসার" 

সংখাামের উত্তালতরঙ্গ মৃহূর্ধে মুহূর্তে বজপ্বন করিয়া 
সোমায় গ্রাস করিবার বিশীষিক প্রদর্শন করে, 
সেখানেও তুমি । তখন তুমি পথহারা পথিকের 
আছ ক্লান্তির মধো, তাহার হতাশ প্রাণে অতুল 

বল-পী্য ও শক্তি সামর্থা ডালিয়া! দিয়া সহজেই 

তাহাকে নবজীবনে সপ্তীবিত করিয়া তুলিতে 
পারিবে । 

তখন তোমার অন্তরে একট| বিরাট বিপুল 

স্বাধীনতার বিমল বায়ু প্রবাহিত হইবে এবং তাহার 

প্রতি হিল্লোল মুক্তির অপুবৰি স্থুগন্ধ বহন করিয়! 

আনিবে। তখন তোমার অন্তরের স্থমুণ্ডি বিনুরিত 
হইবে এবং জাগিয়া উঠিবে--এক বিরাট-_মুক্তি--- 

মুক্তি_ মুক্তি | * 

পঞ্চব্রা্ধণের বংশপরিচয়। 
( গ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

১০৯। পাচ প্রোক্স। 

উপরে যাহ! কিছু স্মালোচন। করিয়। আগ্গিয়াছি, 

তাহ! দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, 

৯৯৯ সম্বতে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চব্রাঙ্গণ আদিশুর 

কর্তৃক বঙ্গে আনীত হইয়। এখানেই বসবাস 
করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ ছিলেন 

শাগ্িল্যগোত্রীয়,। দক্ষ কাশ্যপগোত্রীয়, আহ 

ভরদপাজগোত্রীয়, বেদগর্ভ সাবর্ণিগোত্রীয় এবং 

ছান্দড বাৎস্যগোত্রীয়। 
১১*। গোঞ্জকি? 

স্বন্ধনিণয়কার বলেন, পুর্বেব খধিরা নান! 
কাব্যের জন্য অনেকগুলি করিয়। ধেনু রক্ষা 

করিতেন। সেগুলির নাম হোমধেনু। তাহাদের 

রক্ষার ভার শিধা ও সন্তানদের উপর অর্পিত 

হিংঅ জন্তুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য ঝধির। 

নিজ নিজ আশ্রমের আনতিদুরে এক একটী গোচ।- 

রণ স্থান নির্দিষ্ট করিয়। লইতেন। এ স্থানগুলি 

বৃতি দ্বারা, বেগ্রিত থাকিত, হৃতরাং হিংঅ বন্য্জস্ত 
2-বাদিক বত 



৯১২৬ তত্ববোধিনী পত্রিকা ২১ ক্স, ৪খ ভাগ 
০ সত 

সহসা রি: মধ্যে গুবেশ করিতে পারিত না। | বিহিত প্রণালী অনুসারে সাধারথত অনুতিত হইত, 

এই সফল স্থানে গোধন ত্রাণ বা রক্ষা পাইত বলিয়! | তাহাকে তগবেদী বল! বাইত। 

এগুলির নাম হইল গোত্র । আগমে এক স্থলে ১১৪ । পঞ্চব্রাক্ষণের কে কোন্ বেদী ? 

অনেকগুলি খবির “গোত্র” নির্দিষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন বঙগদেশে ভট্টনারায়ণ প্রমুখ পঞ্চব্রক্ষাংণর যে 

খ ধির ্বতিল্ন গোত্রের পৃথক পৃথক নামকরণ হয়। | বংশধরের1 আছেন, তাহার! রাট়ী ও বারেন্দ্রছেদে 

তখন সেই সেই খধিকে গোত্র প্রবন্তক বলিয়া ধরা | বিভক্ত । তকম্মধ্যে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীগণ অধি- 

হইল। ভীহাদের' সন্তান বা শিষাগণ তাহাদের | কাংশই বারেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গের আধিবাসীগণ 

গোত্রসম্ভৃত বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন । অধিকাংশই রাটী । রাটী ও বারেক্র-ভেদের কারণ 

এইন্ধণে গোত্র শব্দে ংশ ও তত্বংশসংঙ্গিষ্ট ব্যক্তি- | এখন আলোচন| করিবার প্রয়োজন নাই। রাটরী 

মাত্রকে বুঝাইতে লাগিল (১)। শ্রেণী ব্রাহ্মণদিংগের মধ্যে লামবেদেরই চর্চা অধিক । 

১১১। প্রবর কি? ইইাদিগের অধিকাংশই প্রায় সামবেদী ও কুথুম- 

এদেশের জ্িয়াকর্দ্দে স্রাক্ণদিগের গোত্র | শাখী, অর্থাৎ সামবেদের কুথুমশাখাবিহিত প্রণালী: 

ঝলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গ্রবরও উল্লেখ করিতে অনুসারেই ক্রিয়াকর্প করেন। খারা খথেনী, 

হয়। প্রবর কি? বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন-- | তাহাদিগের যাবতীক্প বৈদিক ও গৃছ্যকর্ম আশ্বগার়ন 

থষিদিতগর: মধ্যে ক্রমে যখন নামসংদৃশা হইতে | শাখার নিয়মে সম্পন্গ হয়। যভুর্ব্দীদিগের 

অাগিল, ভখন সেই নদৃশনাজ1 খবিদিগকে প্রবরের বাবভীয় বৈদিক ও গৃহায কর্ম কাথশাখার মন্ত্রে স্পা 

সার) বিশেষত কর! হইতে লাখ্িল। এ সকল | দিত হয় (8)1 মহেশ তাহার কৃলপঞ্রিকার় 

খবিদিগের সন্তান বা শিষ্যদের মধ্যে যে সকল | পঞ্যব্রাহ্মণফে সামবেদে লব্ধগৌরব বলিয়াছেন (৫)। 

ব্যক্ত জেতা লাভ করিলেন, তাছাদিথেরই নামে কুলাৰের বচন ধরিয়া মুলে পঞ্চানন তাহার 

“প্রৰর? প্রচলিত হুইল। এইরূপে 'প্রবর" দ্বারা | সারাবলী গ্রন্থে বলেন-__জ্ট্রনারায়ণ ও দক্ষ তিন 

এক গোত্রে বতগুলি বংশের সংশ্রব থাকে, তাহ ; বেদে অভিজ্ঞ ছিলেন, শীহর্য অধ্বববেদে কুশল 
সন্ধে উপলব্ধ হয় (২)। ছিলেন, টতুর্বেধদী ছান্দড় এবং তাহার সমতুল্য 

১১২। বেদী ফি? বেদগর্ভ সামবেদে পাত্রগ ছিলেন (৬)। প্রেম- 
সেকালের কোন ক্রাক্মণের পরিচয় লইতে গেলে | বিলাষের মতে ক্ষিভীশ ও বীতরাগ চতুর্বেেদে এবং 

তাঙ্বার নাম, গোত্র ও প্রবর প্রভৃতির সঙ্গে তিনি হৃধানিধি, মেধাতিথি ও সৌভরি ত্রিবেদে পারদর্শী 

কোন্ বেদী তাহাও জিজ্ঞাসা কর! হইত। পুরা- | ছিলেন (৭)। আমরা এখানে তাহাদের পুত্রগ্নণ 

কালে কোন ক্রাক্ষণ চতুর্ব্বেদ ন! হৌক, অন্তত : উদ্দিষ্ট হইয়াছেন বলিয়! ধরিতে পারি । গৌড়ে- 
একটা বেদেরও কোন এক অংশ না পড়িলে ূ ব্রাহ্মণ প্রীণেন্তা বলেন যে, যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে 

ব্রান্ষণ বলিয়াই গণ্য হইতেন না। এখনও কোন । অধবর্যা, হোস ও উদগান, এই তিন ক্রিয়ার প্রয়ো- 

্রাহ্মণেয় গৃহে. কোন ক্রিয়াকণ্মী হইলে তাহ! | জন। তন্মধ্যে অধবর্ধ্য সম্বন্ধীয় কাধ্য য্ুর্বেধদী দ্বারা» 

স্তাহার পৃর্বপুরুষদিগের অধীত বেন্বিছিত প্রণালী | হোম খথেদী দ্বারা, এবং উপগান সামবেদী ঘারা। 

আনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে “কুল | নিষ্পল্ন হইবার বিধি পূর্ব হইতেই আছে (৮)। 

ক্রমাগত অবলম্িত বেদ বা শাখা পরিত্যাগপুরঃসর | শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেন যে বলিলেন 

অন্য বেদের বা শাখার মন্ত্রাদি পাঠ হয় না, এবং | (৯)--পকান্যকুক্জে সামবেদী ও যভুবেদী ব্রাহ্মণ 
পুর্ববপ্ুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ অনুসারে | বাতীত অপর কোন-বেদী আঙ্ষাণ ছিলেন না, 

অন্য বেদাদির নিয়মানুধায়ী কার্ধোের অনুষ্ঠান হয় | 0৪) সুনি-২»পৃঃ5) 
না” (৩)। রে ক্রাঙ্ষণের ক্রিয়াকলাগ বে বেদ- | (5) সি, 

(১) স' ছি* ৬১ পৃঃ € ৭) পরে বি, ২৬২পৃঃ 

(২) স* নিও ৬২পৃ$ ও (৮) রা, ত্রাণ ৪৭পৃঃ 

(৩) সৎ নি »পৃঃ (৯). রা, বাত ৪৭৭ 



পৌষ, ১৮৪৮ মছধির আত্মজীবনীতৈ বত বাড়ী ও বাগান ২২১ উঠিল ০0848088 
বেলগাছিয়ার বাগান। | ভোদ্ের দিনগুলি তৎকালীন ঞধলিফাতার টিনা ঘ্বারফানাখথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার প্রসিদ্ধ বাগান এক-একটি চিহ্িত দিন হইয়া উঠত) 

বর্তমান কালে পাইকপাড়ার রাজাদের অধিকারে আছে। ৰ এই লকল তোজে সর্বশ্রেণীয লোৌককেট ঘ্ব'রকানাথ ইছ! বেলগাছিক়! রোডে অবস্থিত । 
নিহস্্রণ করিতেন। ভিন তিগ্ন জাতির ও চিল তিজ্জসস্তায় ১৮২৩ হইতে ১৮৪১ সাল পরাস্ত অর্থাৎ বিলাত- | লোকদি গকে একত্র করিয়া, ভাঁছাদিগকে শ্বচ্ছচ্দে ও মন 

যাবার পূর্ববের আঠারে৷ উনিশ বৎসর কাঁল দ্বারকানাথের খুণিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ স্ব করিয়া 
সম্পদ ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বর্ধিত হটতেছিল। দিতে, ঘবারকানাথ অতিশগ উৎসাহী ছিলেন । লরকারী- উচ্চপদস্থ দেশীর ও ইংরাজ উভয়শ্রেণীর লোকই ওীহাকে দরবার প্রস্ৃতিতে দেশীয় ও স্ুগোপীরগণ একর দিলিত সন্মান করিতেন । নিজের ব্যবসা-বাশিজোর সুবিধায় হইভেন বটে; কিন্ত পদের অনৈকট ভূলিয়! সমানন্তাথে: জনা তিনি এই নকল লোককে €বেলগাছিয়! ভিলায় বন্ধর মতন বিশিখার স্থান একমাত্র বেলগাছিয। ভিপাই 
প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন । উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্শচারীদের ছিল। স্ব দ্বারকানাখ মাছ্যটি এমন ছিলেন বে, তাহার সিহও রারিকানাধের এডছুর ঞ্েোডিপডি ছিল বে এই নে এর সকল জিনের বাসার এমন সপ হই! 
বেলগাছিয়। ভিলায় নিমক্রিত সাহেবের! তাহার সাহাযো উঠিত। তাহার মধুর ব্যবহারে, সৌজলে) ও সহায়তার বিজ চাকরী গ্রতৃতির ন্ুধিধা! করিয়া লইতেন। সকলেই মুগ্ধ ও আকুষ্ট হইতেন। 
“তখনকার দিনে 'বেলগাছিয়া ডিলার নিমন্ত্রণ হয় না, এই বেলগাছির! ভিগা,তে ঘারকানাথ একদিন অনা- 
ব! ঘ্বারকানাথের সহিত পরিচিত নহেন, এ কথ! বজিতে রেব্ল, মিস্ ইডেনের সগ্জানার্থ একটি নাচ এবং সাস্থ্য 
যেন সাহেবের! মর্যাদার হানি মনে করিতেন” | ( ব. জ!. ভোজের অনুষ্ঠান করেন। মিস্ উডেন 'লাট-তগিনণী, 
ই. আ. ৬। ৩৩০, ৩৩১) অতএব যুরোপীয় সমাঙ্জের অধিনেত্রী, এবং স্বারকানাথ দ্বারকানাথের চরিতাখ্য/য়ক কিশোরীচাদ বির লিখি- বাজালীসম।তের শীর্ষস্থানীয় পুরুষ ; অন্ু্ানটি এই নিষ- 
তেছেন, “ম্বারকানাথ “বেলগাছিয়! ভিলাকে' শৃশ্ব জুরু- স্িত। ও নিমন্্রণঙ্ারী উভয়েরই পদমর্ধ্যাদার অগুরূণ 
চির সহিত দুসজ্জিত করিয়াছিলেন । এই ভিলাই সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াহিপ। ঘরগুলি আলোকে, তীহার আতিথোর প্রধান ক্ষেআ ছিল । এখানে তিনি আরশীতে, মির্াপুরের কার্পেটে, লাল আজিমে, সবুজ 
রাজার মতন খরচ করিয়া নিমভ্রিতদের আপ্যায়ন রেশমে, পুষ্পগ্চ্ছশোতিত মার্ষেলের টেবিলে, দর্শকদিগের 

, কষ্িতন। “মোতি ঝিল” নামক একটি খাল সমস্ত চোখ ঝলস।ই&%া দিতেছিল। মিড়িতে, বারান্দায়, হলে, বাগ।নটির মধ্য দিয়! অ'কিয়! বাকিয়। প্রসারিত ছিল) অচন্র নানা জাতীয় অর্কিড, সুদৃুশা লতা, ও পাতাবাধায়ের ৃ 
এই ফিল নীলপদ্ম রক্তপল্স এবং অন্যান্য নান! ফুলে সর্বদ| গাছ রক্ষিত হইয়াছিল । 980107551 13003০টি 'এবং 
ঝলমল করিভ। চারিদিকে বাগানের তৃণাচ্ছাদিত ঝলানে! সেতুটি, ফুল, লতা ও দেবদ।রুপাতার মালায় এবং 
প্রাণি বিস্তৃত ) ফান্তন চৈ যাসে তাহা গোলাপ ্ পা বর্ণের পতাকান ভূষিত হইয়ছিপ। সহশ্র লহ 
এবং অন্যান্য নানাবর্পের ফুণে সুশোভিত জর রঙ্গীন আলোতে জল ও স্থল উদ্ত।লিত হইতেছিল। হলের 
বাগানে একটি নুপ্রশতন্ত বৈঠকখান! ঘর ছিল। তাহা | ভিতরে অবিশ্রাম বাজনা! বাজিতেছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের 
তখনকাপ পক্ষে নূগুন: প্রণালীতে সজ্জিত কর! হইক্সা- পরও না6 চালতেছিণ ; বাহিরে ঘন ঘন বিচিত্র জমকাল 
ছিল। নব্/তস্ত্রের স্ুরোপীয় শিল্পিদিগের ভাল ভাল আতসবাজি জপিয়। উঠিতেছিল। সকলেই লিতেছিলেন 
ছবিতে গ্যালারির বেওয়/লগচলি অনন্ঠত ছিল। খারকা, | হে এনন জাকজমকের ভোজ কনিঝাভায় কখনও দেখা 
নাথ ছ্ববির ৪ প্রস্তরমূর্তির উৎকর্ম অপকর্ষ বিচাংর বেশ ধায় নাই । 
অভিজ্ঞ ছিলেন। বৈঠকথানার পশ্চাতে একটি মার্কাল ৰ কিন্ত শ্রেষ্ঠভাবে বিচার করিতে হইলে বলিষে হয 
পাথরের কোরার! ছিল। যোতিঝিলের দাঝখানে একটি যে ইহা কেবল একটি বড় ভোজ নয়; ইহা দেশের দ্বীপ ॥ স্বরীপের উপন্নে একটি +50171))6] 1101056৮ ঠ সামাজিক হতিগাসেরও একটি বড় ঘটন!। দ্বারকানাখ তাহাতে মাইবার জন্য একটি কাঠের দেতু ও একটি উংরেজসমাজ ও হিন্ুসমাজের .ধ্যে ব্যবধান ভ।সিরা 
্টুলানে। লোহার সেতু ছিল। এইটি বিশেষকাবে আমোদ- ফেলিবার বন্য কঙয়াপ চে! করিডেছিলেন, এই ঘ্টন! 
প্রমোদের স্থান ছিল । . __ ৮72777272২2 

দ্বারকামাথ প্রারই তাহার এই বেলগাছির কি গু 7 0০৮৮6? প্িকার ১৮৪১ খালের ২্খশে ফলিকাতার সমন্রান্ত লোকদের ভোঞ দিঙেন। তভোজোক, ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এই ভোছের উল্লেখ আছে। তৎপুর্দিথ অর্থাৎ পান্গিপাট্যে ও নিরজিতদের  পদনধ্যামায় এই সঙবা | হ₹৫শে ফেব্রুয়ার। এই কোক হইয়াছিল ।--( প্রবন্ধলেখক )1 



তাহার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন ৮ তা, 7০--74 ? ঃ 

'সংক্ষিগ ভাবানুলাদ )। 

লর্ড অকৃলগ্ডের ভগিনীর একট সম্বর্ধনার বৃত্তান্ত আত্ম. 

জীবনীর ৩১পৃষ্ঠার দেখিতে পাওয়। বায় । 

দ্বারকানাথ ঠাকুর দেশীয় ও. যুয়োপীর তদ্রলোক. 

ধিগকে সামাজিক ভাঁবে মিলিত করিবার যে ঠেষ্ঠা 

করিতেছিলেন, তাগর চিত্র উপরে উদ্ধত বিবরণ ভইতে 

আমর! দেখিতে পাট । ভাতে তখন দেনেজ্নাথের 

একটুকও উৎসাহ ছি না) ই! কিছুই বিচিত্র নক্কে। 

এই সকল প্রমোদসভার কার্য গলাপ দেবেজ্নাখের রতি 

ও প্ররুতিব একান্ত বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু দেশীয় ও স্বুয়ো- 

পীয় সমাজের সামাজিক মিলন সংঘটন বিষয়ে দেবেজনাথ 

বোঁধ ভয় পরবর্তী কালেও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন 

নাউ । 

স্বারক।নাঁথের চেষ্ট। ও প্রভাব সন্থেও তৎকাপীন, হিচ্ছু 

তন্ত্রলোকদের পক্ষে সুয়োপীয়দিগের সঞিত আহার ক্র! 

সত ভিলনা। ১৮৪ সালের ১৯শে ফেব্রুগারী তারিখে 

বেলগ।ছিয়ার বাগানে একটী জমক।ল 1951] নাচ. ও ভোজ 

হয়। যে সফল হিন্দু ভদ্রলোক নাত ও বাজি পোড়ান 

গেখিয়াই চলিয়। গেলেন, খানার টেবিলে বসিলেন নাঃ 

তাছ।দিগকে বিজপ করিয়। 16251 £6/%2% পর্িক। 

(২১শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায়) লিখিতেছেন, “110506 
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(৩ 36৭ 01 056. 38190৩7 2016.* অপর দিকে, 

ধাহার। সেখানে গোপনে খান। খাইয্লা আলিতেন, গাছা- 

দিগকে বিজ্ধপ করিয়া বাংল! কাগজে ছড়া! বাছির হুইয়া- 

ছিল,-- 

“হেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাটার বাম্ঝানি, 

'খান। খাওয়ার কত মজ|, আমরা তার কি জানি? 

জ।!নেন ঠাকুর কোম্পানী ৷ 

(*্প্রবানী", ১৩১৯ বঙ্গাবা, ২৩২পৃষ্ঠা, সৌনামিনী 

দেবী লিখিত শপিতৃস্থতি* জ্ষ্টব্য )। 
বৈঠকখানা বাড়ী । | 

ব্লাত খাতার পূর্বেই ব্লেগাছিযার বাগানে দ্বারকা- 

নাথ এইরূপে ইংয়াজদিগের সছিত আহার করিতে প্রবৃত্ত ৃ  

হন, বং তাহার ফলে তাহাকে নিজ তবনের এ কাংশে 

“বৈঠকখান। বাড়ী নির্মাণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। 

দেবেস্্নাথের আত্মজীব্নীর নানা টা এই বৈঠকখান! 

বাড়ীর উদ্লেখ আছে। 

শ্বায়কানাথ প্রথম বন্ধসে একজন বিশিষ্ট বৈধ ্ 

গিলেৰ। 

২১ কল; ৬র্থ ভাগ 

ছিলেন । তাহার দেবস্থিজে বিশেষ ওক্তি ছিল। জিনি 
প্রশ্যাহ হোন, তর্পণ, ছাপ করিতেন । অনান্য গৃহস্থ 

এরাঙ্গণের ন্যার স্বহস্তে গৃগদেবত! ৬লক্মীপ্নার্দন বিগ্রহের 
নিত্য পৃ্থা করিতেন। যে পৃঙ্গক নিথুক্ত ছিল সে 

ভোগাদি পাক করির ভোগ দিত ও আরত্রিক করিত। 

৯০ *০ * তাহার পর হখন সাছেব মেমদিগের সাত খনি- 

ঠ&ত। বাড়িল, তাহার বেলগেছিপ্লার বাগানে থান। চলিতে 

লাগিল, তখন প্রথম প্রথম দ্বারকানাথ খানার টেবিলে 

বপিচেন নাঃ দুরে দুরে থাকিতেন, এবং খানাএ শেষে 

গঙ্গালাদি স্পর্শ ও বস্ত্র তাগ করিয়! শুদ্ধ হইতেন। 

যতদিন এইভাবে চলিরাছিল, ততদিন তিনি নিছে দেব 

পৃঁল। কগিতেন। কিন্ত যেদিন হইতে ভিনি মেন [ও] 

সাহেগদিগের প্ররোজঙায় তাহ।দের নহিত আইাচারে লিপ্ত 

হইলেন, সেই দিন হইতে 'নিঙ্জে দেবপুগ! ত্যাগ করি- 

লেন এবং নিজের ..অগ্রতিত প্রতোক কাজের 'জন্য,--- 

অর্থাৎ পূজা, হোম, কর্পণ, পিতৃবাতৃশ্রাদ্ধ গুভৃতি কার্ধোর 

জনা,__ ভিন ভিন্ন ,বেতনভূক্ -ব্রাঙ্গণ 'নিধুক্ত করিয়া 

শুন! যাক, তাহার এইরূপ পুরোহিতের সংখা! 

১৮ জন ছিল। 

এই .লময় হইজ্ে.তিলি ঠাকুর়ঘরে প্রবেশ করিতেন 
না, পুা-পার্বণে ঠঞাকুরদালানে উঠিতেন না, সাধার্গ 
দর্শকের ন্যায় উঞ্জনে ঈড়াইয়। দেবদেবী দর্পন করিয়া 

প্রণামাদি করিতেন । এই সময় হইতে তীহাযস -পর্িষারশ্ 
মহিলাগশ, এনন কি তাহার পত্বীও, তাঞার সহিত একা . 
সনে বলিতেন না 

হইতেন। 

জঞষ্টাচারজন্য তাহাকে পরিত্যাণ করিতে উদ্যত হন 

পাঞ্থুরিস়াধাটার দর্পন।রায়ণ. ঠাকুরবংশীয় ধক্কুমার, 
কানাইলাল প্রস্ভৃতি সকলেই কভাঙাকে পরিত্যাগ কর! 

স্থির করিছাছিণেন। 

হঠ1ৎ স্পর্প করিণে গান করিয়! শুদ্ধ 

এই নময়ে ঘারকাপাখের জ্ঞাতিগণ রাহাত 

স্বারকানাথ ই অরগত হই 
তাহার পৈতৃক তদ্রামনের পার্থে এক বৈঠকখান। বাড়ী 

নির্মাণ করাইয়া! লইয়াছিলেন, এবং এই নূতন ০৪ 
তেই খ]কিতেন।*** 

তাহার পর বখন ভ্বারকানাথ প্রথমবার বিল!ত বান, 

তখন পাুরিয়াঘাটায় জ্ঞাতিগোর্ঠীর নেতা কানাইলাল 

ঠাকুর তাহাকে বলিয়া! দিলেন, “আর চলিবে না, এই» 

বার আমরা বাধ্য হইয়া তোষার ত্যাগ করিব ।”'** 

প্রথম বাহার দ্বারকানাথের সহিত তাহা এক ভাগি- 

নেয় চজ্জ:মাহন চু্টাপাধ্যার বিগাঁডে গিরাছিলেন। এই 
যান! হইতে ফিপ্সিয! আলিলে স্বারকবনাথ তীহার তত্রা- 

সন হইতে স্বতন্ত্র -১$কখালার বাল কজিগেন ; এবং 

তাহার ভাগিনের তাহার জ্যোষ্টের. সহি এক বাড়ীতে 

বাস করিতে লাগিলেন ঘটে, কিন্ত গাহার বাসের জনয 



পৌষ, ১৮৪৮ : পঞ্চভ্রাঙ্মখের বংশগরিচয় ২২৭ 

লামবেদী ও বূর্যেদী-আক্ষাণ আদিলু:রর ব্ঃস্বলে | ইহা, হইতে.আগুমান,হয় যে, কুলতন্বার্ণর ও হরি- 
আসিয়াছিলেন” (১০) তাহা আমর! -বুবিতে | মিশ্রকারিকায় কেবল, বিশেষ বিখ্যাত পুত্রগই স্থান 
পারিলাম না । রঃ পাইফাছেন। মেধাতিথির পিতার নাম ধার 

্ ১১৪। দক্ষের পূর্ধবপুরধ। এবং ডিনিই. পিতার সর্ব্ধক নিষ্ঠ পু ছিলেন (১৯)। 

যে পঞ্চভ্রাক্মাণ বঙ্গদেশে জাসিয়াছিলেন, ভন্মধ্যে ১:৬। বেদগর্ের ুবপুরুঘ। 

দক্ষ কাশ্যপগোত্রীয়। সেই কাশাপগোত্রে 'মহা- সাবর্ণিগোত্রে সৌভরির রত্গর্ভ প্রভৃতি দ্বাদশ 

পুত্র (২) । কুলতন্বা্বের মতে সৌতরির চারি 
তমি্র; াছার পুত্র ওক্কার; তীহানস পুত্র বর্ণ) | পুত্র--বেদগর্ভ, রত্বগর্ড, পরাশর ও মহেশ্বর (২১)। 
সাহার পুরে জয়; তাহার পুত্র ধীতরাগ। ক্ষ্ভীশ কুলরম। এবং মহেশ্বরধূত কুলপঞ্জিকার মতে সৌন্ত- 

প্রভৃতির সঙ্গে ইনি গৌড়ে গিয়াছিলেন, (১১,)। | রির ৯টা পুত্র (২২)। হরিমিশ্রও কুলতন্বার্ণবের 
প্রেমবিলাসের মতে বীতুরাগের. হৃপগ্ডিত ঘাদশ পুর | সমর্থন করিয়া চারি পুত্রেরই উল্লেখ করিয়া- 

স্পম্সেন, দক্ষ, ভানুমিআ, কৃপানিধি, ইন্দ্র, "চন্দ্র, | ছেন (২৩)। আমাদের অনুমান হয় ই'হারা! বিশেষ 

মহেশ, রুদ্র, জীব, হরিহয়, বলদেব ও দানব (১২)-1 | বিখ্যাত চাগি পুত্রকেই স্বীকার করিয়াছ্েন। | 

কিন্তু হরিমিশ্র ও কুলার্ণবের মতে হ্বীতরাগের চারি ১১৭। ছান্দড়ের পূর্বপুরুষ । 
পুত্র-_ন্থুসেন, দক্ষ, ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি (১৩)। বাৎস্যগোত্রে সুধানিধির সাত পুত্র--ধরাধর, 

এডুমিশ্র ও কুলপঞ্জিকার মতে প্রথম চারি পুত্র হৃষীকেশ, ছাল্দড়, বিভূতি, তূতভাবন, দেব এবং 
হৃতজ্রার গর্ভজাত (১৪); বীতরাগের দ্বিতীয় স্ত্রীর | কল্যাণমিত্র (২৪)। কুলতস্বার্পবের মতে দুই পুত্র 

গর্ভজাত সম্যানের মধ্যে ইন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন | __হাল্দড় এবং ধরাধর (২৫)। কুলপঞ্জরিকা এবং 

বিখ্যাত ছিলেন (৯৫ )। আমাদের অনুমান হয় | বাচস্পতিমিশ্রাধৃত কুলাণবের মতে হ্ৃধানিধির প্রথম 

যে, ব্ীতরাগের, পুক্রগণের মধ্যে ধাঁহার! বিশেষ | ত্রীর গর্ভে ছান্দড় বাতীত অপর ছয়জন জন্ম গ্রহণ 
খযাতিলাভ বরিয়/ছিলেন, তাহাদেরই লাম হরিমিগা। | করেন? এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কেবল ছান্দড় 

গু কুলার্ণব কর্তৃক উল্লিখিত হুইয়াছে। জন্মগ্রহণ করেন (২৬) । 

১১৫ জীহর্ষের পূর্ববপুরুধ । ১১৮1 ছটবার!জণের পুর্বাপুরুষ। 

- সরদ্ধাজগোত্রে মেধাতিথির অধ্টাদশ পুক্র__ তটুনারায়ণের এবং তাহার পূর্ববপুরুষদিগের 

আদ্য, মধ্য, গৌতম, বিশ্রুত, শীর্ষ, প্রীধর, কৃষ্ণ পরিচয় পরবন্তী কথায় আলোচন! করিব |  " 
১১৯ । পঞ্ব্রাঙ্ষণের বরল। 

শিব, দুর্গাদাস, রবি, শশী, 'ঞ্ুব, নিকর, প্রতাপ, | 

প্রভাব, গণেশ, খক্ষ, এবং বজ (১৬)। কুলতন্বা উট্টনারায়ণপ্রমুখ 'পঞ্চব্রাহ্ষণ যখন এদেশে 

ণুবের মতে মেধাতিথির ্রীহ্ধ প্রভৃতি আট । নাতে? তন তাহাদের বয়স কত ছিল, তাহ! 

পুর (১৭)। এডুমিঝ্ৰ এবং কুলরমার মতে মেধা- মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, কুলপঞ্জিকা (২৭) 

| ং ভাটে ডি 
তিতির পুত্রগণের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ছিোন | এ [টের কাহিনীতে (২৮) স্পষ্ট উল্ত হই 

এবং কয়েকজন শা” ছিলেন।- বিখ্যাত পুত্র- | যছে। প্রীহর্ধের বয়দ ছিল ৯০ বগুসর, 'ভট্রনারা- 

লুজ কৃতী ও ভিলক্বরপ* ছিলেন (১৮)। গন্ভর ৫* বসর। কেবল হান্দড় যুবাপুকষ 

তগন্থবী কৃফ্ম্প্রি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পুত্র 

ক 

আর চে রে) হর হতে 

৫১০) গা ত্রাণ ৪৭পৃঃ |. (১৯) লন নি ৪৮৭--পৃঃ। 

0১১) হা" কা ১.৩ হরিছিএ র (২.) প্রে* বিৎ ২৬০পৃঃ। 

(২২) প্লে বে ধগপৃঃ (২১) কু ত* »২ল্লোক। 

| (১৩) কু ত৯,৮৯ প্লোক ॥ ত্রা* কা ১০৬: ৫ (২) সম নি ৪৮৩গ:। 

(১০) স* নি" ৪৮জপৃঃ (২০) ব্রা কাণ ১০৬পৃঃ। 

(5৫) সান ৪৮৪প....... ৃ 2 (২৪) গ্রে বি, ২৬৩পৃঃ | (২৫) কু ত* ৯* ধোক। 

(১২) প্রে* বি, ২৬৩পৃঃ ) | (২৬) স* নি ৪৮২--৮৩। 

(১৭) ৬ তত ৯৩৩৪ ৯১ পমোক। | (৭) স্ নি, ৫৫৫--৫৬ | 

(১৮) নণ খিৎ ৪৮৫পৃঃ। (২৮) স* নি, ৫4৭. 

৮ 



১২৮ তত্ববোধিনী পন্ধিকা ২১ বয়, ও ভাগ 

ছিলেন (২৯)। তীহাদের বয়স অধিক হইলেও নিয-লিখিত গৌকটি প্রসন্কুমাঁর ঠাকুরের জদিদানী 
তাহারা অপাধারণ বলশালী ছিলেন। নুলে! | সেখ্েস্তার মোহরে দেখিতে পাঁওয়। যায়,_ 
পঞ্চানন বলেন যে, শ্রীহর্য বয়সে বৃদ্ধ হইলেও তাহার বঙ্গোত্তর়ে রজপুরে পর্গণে পাতিলাদছে । 

যথেষ্ট শারীরিক বল ছিল, এমন কি, তাঙাকে গোপীনাখঃ প্রতূর্ঘর, ভূপতিক্্র ঠাুরঃ & 
যুবাপুরুষ বলিয়৷ বোধ হইত (৩৯); তিনি অতান্ত উত্তরকালে প্রসন্নকুষারের সহিত খনিষ্ঠতার ফলে বোধ 

কর্দশীল ও ভীক্মদূশ ছিলেন। ভট্টরনারায়ণ ৮* | হয় মহর্ষি পুরাতন বাটার ঠাকুরের না তুলিয়া! গিয়া 
রাধাকান্ত' স্থলে 'গোপীনাথ' বাবার কগিয়াছেন। 

বর উই সপ্তধির নে দিবা নিশি | মঞ্ধি এখানে পুরাতন বাটীর 'রাধাকাস্ত” বিগ্রহথের কথাই জাগ্রত থাকিতেন (৩১)। দক্ষ ৬৯ বৎসর বয়স্ক | বলিতেছেন, এইরূপ অনুমান করিবার হেতু এই যে, হইলেও মনে ও দেহে ব্রক্ঝার বল ধারণ করি- | গোপীমোহন ঠাকুরের.বাটাকে “আমাদের পুরাতন যাটা+ 
তেন (৩২)। বেদগর্ডের বয়স ৫০ হইলেও বীর্ষ্যে | বল! মহর্ধির পক্গে সম্ভবপর নয়৷” 
বশিষ্ঠলদৃশ ছিলেন এবং ছান্দড় যুব! হইলেও জিতে- শাসন খাটী। 
ভ্রিয় ও জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন (৩৩)। বর্তদান ৬নং স্বারকানাথ ঠাকুর লেমস্থ যে বাড়ীতে 

মহর্ধি দেবেস্্রনাথের বংশধরগণ বাণ করিতেছেন, তাহাই 
দ্বারকানাথ ঠাকুরেছ  ভদ্রাসন বাটী। কিন্ত এবাড়ীগ | ৰ হ ন রর অনেক অংশ পূর্জে অনারপ ছিল; ভিতরের দিকে 

মহবির আত্মজীবনীতে বর্ণিত অনেক খোলা অ্গি ছিণ, পুকুর ছিল। রবীন্ত্রনাথ 
বাড়ী ও বাগান। তাক দেখিয়াছেন ॥ তীহার জীবনস্িতিতে আছে,__ 

( আচার্য উীমতীপচতত উবর্তী এ) "বাহির বাড়ীতে জাভালায দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে 
... ২5:01 চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত। ... জানালার 

মহর্ষি দেবেজ্জনাথ তাঁহার আম্মজীবনীতে নানা স্বানে | নীচেই একটি ঘাট-বাধানো! পুকুর ছিল। তাহার 
পুরাতন বাড়ী, ভদ্্রাসন বাড়ী, বৈঠকখানা! বাড়ী ও পূর্ববধারের প্রাতীক্সের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট, বেলগাছির়ার বাগানের উল্লেখ করিয়াছেন । এখানে | দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী। ... তাছার [বট গাছের ] সে সকলের কিঞিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে ।  : | গু'ড়ির চারি থাকছে অনেকগুল। ঝুঁরি সামিরা. একটা 

পুরাতন বাড়ী ও 'গোপীদাখ' বিগ্রথ। অন্ধকারময় জটিলতার স্থা্টি করিয়াছিল |". বাড়ীর 
[এই অংশ জীযুদ্ধ খগেশ্ামাথ চট্টোপাধায় যহাশর অনুএহ | ভিতরে আমাদের যে ঘাগান ছিল, তাহাকে বাগান 

পূর্বক আমাকে লিবিয়া দি়াচেষ।] ৰলিলে অনেকট! বেশী বল! হয়। একট! বাতাবি লেবু, 
সপুয়াতন বাটা অথে পাথুরিয়াঘাটায় ঠ1কুরগোষ্ঠীর | একটা কুপগাছ, একট! বিলাতী আমড়। ও একসার 

আদি বালভবন । নীলষণি ঠাকুরের পরিবারে কোনও ; নারিকেল গাছ তাহার প্রধান সঙ্গতি। মাঝখানে দ্বিল 
দিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্তমান কালে শ্ীযুক একটা গোলাকার বাধানে চাতাল। *.. আমাদের 
শ্রফুল্ননাথ ঠাকুরের বাঁটীতে যে “রাঁধাকান্ত” বিগ্রছের | বাড়ীর টটস্তর অংশে আর একখ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, 
পৃজ| হয়, সেই 'বিগ্রহই ঠাকুর-বংশের পূর্বরুরুষ জয়রাম | আজ পর্ধ্য্ত ইহাকে আমরা গোলাধাঁড়ি বণিগাখা্চি। 
ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। পরে যখন দর্পনারায়ণের পুত্গণ | এই নামের হবার] প্রযাণ হয়, কোনে! এক পুরাতন 
পুথক হন, তখন (মহারাজ! বতীজমোহনের পিতামছ ) সময়ে ওখানে গোলা করিয়া! সম্বংসয়ের শসা রাখা 

গোপীমোহন ঠাকুর ১৮১৭ খ্ষ্টান্যে মিজ বাটীতে | হইত চি (নীবমস্থতি',  শান্িনিক্ধন প্রদ, ৯-১৫ 
'গোপী কান্ত? বিএছ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিগ্রহ এখন ! পুষ্ঠা |) ও 
হুলাঘোড়ের ঠাকুর বাটাতে বিদ্যান | “গোপীনাথ বাড়ীর ভিতরে আর একটি পুকুর ছিল। একটি 
বিয়া কলিকাতার ঠাকুরগোষ্ীর কোনও বিখ্রছের কথ! | বাঁলক (রামবন্পত ঠাকুরের পু ) ডুবির! যার! বায়াত 

সপ পা স্প্৮ 

আমার জান! নাই। সে পুকুর বুজাইয়। ফেল! হয়। 'আম্মজীবনীর ২৭, ২২ 
2 ঃ পৃষ্ঠায় বর্ণিন্ত “তন্বরঞ্রিনী** সঙান্স অধিবেশন বাতির 

(২৯) নল, মি ৫৫৯--৫৭। এ বাড়ীর পুকুরের ধারের কোনও কুঠরীতে হই! থাকিবে । 

রে টা নেই পুকুর বুজাইরা এখম নং দ্বারফানাথ ঠাকুর লেন ৩১) সন নি" ওঙ্পৃঃ। 
মনি ৫৫৬ রর (৩৩) যু জি *ব্পং। সবনের দক্ষিণের বাগান হইয়াছে। 



পৌষ, ১৮৪৮ 
সখ 

বাহির ২ মহগের ॥ বৈঠকখানার উপ: বর শ্বতন্থ গৃহ নির্খিভ, 

হইলঃ তাছাযহ আহারাদির জনা খ্বতত্ত্র ব্যবস্থ। হইল 1” 

(ব. জা, ই. বর, ৪ । ৩২৯ --৩৫১ পৃ! ও সংশোধন-প্র 

ক্রষ্টবা।) | 

৫২ দ্বারকানাধ ঠাক! লেনস্থ যে বূড়ীতে এখন 

হারক।নাথের পুর গিরীআ্রনথের বংশধব শ্রীণুক্ত গগনে 

নাথ ঠকুর ও ্রীুক্ধ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকু ধ মহাশগের। বাপ 

করিতেছেন, সেই বাড়ীই দ্বারক।নাথ ঠ/কুরের ঠৈঠ- 

খান! বাড়ী ছিল। 

ধর্মনাধনে কর্মের আবশ্যকতা । 
( অধ্যাপক শ্লীউপেন্দ্রনাথ বল, এম-এ ) 

মংসারে থাকিয়া! ধর্্মনাধনে এত অন্তরায় যে, মানুষ 

মনে করে, সংসার ছাড়িয়া না গেলে কিছুই করা 

যাইতে পারেনা; সমস্ত জালা-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়। 

যদি নির্জনে যাইতে পারি তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া 

সাধন.ভঙ্গনে মন দেওয়। যাইতে পারে, এই বলিয়া 

কত সাধু বৈরাগ্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতে এইরূপ 

অনেক সন্ন্যাসী আছেন, ধারা সংসারের উপর বিরক্ত 

হইয়। লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন ) ক কারণে এই 

ধিরক্তি আসে-কেহ হয়ত এত ছুঃখ-কষ্ট পাইয়াছেন 

যে, আর তাহ! সহ্থা করিতে না পারিয়। সংসার ত্যাগ 

করিয়াছেন ; কাঙ্ছাকেও মানুষের অবছেল। ও 

স্তাচ্ছিলা সংসারবিমুখ করিয়াছে; আবার কেহ কেছ 

তনৃশ্য ও অজ্ঞাত বস্তন্ন মধুএ আকর্ষণে সংসাগের সখ- 

ছুঃখকে জলাঞজি দিয়াছেগ। কাহার মনের ভিতর 

কখন্ কি শ্রোত আসিয়া আঘাত করে তাহা বণিতে 

পার! যায় ন। ইন্জ্িপ়াতীত হগ্ধে প্রকৃতির সমস্ত 

আকর্ষণকে 'মগ্রাহা করে, বাহিরের সমস্ত রূপ রস গন্ধ 

তুচ্ছ করে. একেবারে অনিব্বচণীর় ভুমাণ স্তন্ধ সাগরে 

ডুবি গিয়াছেন এনপ যোগীর সংখ্য। বিরল। 

শাক্খদিংহ গৌতম রে।গ মৃতু) জর বার্ধক্য দেখ 

সংসার ছাড়লেন, নিজের জীবনে কিছুই আঘাত পাননি । 
তার.পিত! াকে খুব স্থু.থর মধ্যেই রেখেছিলেন। কিন্ত 
এত শ্থথের মধ্যে থেকেও. সংসারের ছঃখের রূপ তার 

সামনে ধখন এসে পড়ল তখন তিনি সমস্ত ছুঃখের অতীত 

হওল্কার জন্য উদ্বিপ্ন ছলেন। সংলার পরিত্যাগ করে-_ 

কুছ সাধন! আন্নস্ত করলেন.। সাত বছরূধরে কঠোর 

সাধনা কয়ে তিনি তার বাঞ্চিত বসব লাভ করছে 

পারলেন না। মানবপ্রক্কততি তার .সমন্ত. মাধনাকে 

ছেন বিজ্গ, করে উঠল 1. শরীর শুদ্ধ হয়ে গেল--লস্থি- 

তত 

ধর্মনাধনে কর্মের আবশ্যকতা 

। গু পৈঃ॥” 

| হইবে। 

র্বমার ₹ ইস, রণ হয়ে অন্ন হতে লাগলেন, মহ- 
সাধকের! পরিত্যাগ করে গেলেন, কিন্ত তার শান্তি 

এল ন|; প্রথণে সে মালোক এগোনা, যার ধপে তিনি 
বলতে পারেন যে, সমস্ত €ুঃধ-শস্বনার হত থেকে 

ঠিনি রক্ষ। পেয়েছেন। তার পরে যখন কুক্ছ, সাধন 

পগত্যাগ করলেন, মানুষের হাদরে ৫প্রমের "পিচ 

পেলেন, লহুম। তার মধো নৃতন মালোক এল । এই 

আলোক তাকে নিয়ে গেল কর্মের দিকে, জীবের গ্রতি 

প্রেমে; প্রকৃতির শক্তিকে ধর্পথে পরিচালিত করে, 

জীবনে নুতন শক্তি লাভ করলেন। সমস্ত ইন্দ্র 

সংযত করে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে তিনি সংপারে ধর্- 

চক্র প্রবর্তন করণেন। মানুষকে কন্মের মধ্য দিয়! ধশ্মের 

দিকে তিনি আহ্বান করলেন। সেই আহ্বান শুদে 

কত নর-নারী ধন্য হয়ে গেলেন। কর্মের নূতন ধারার 

মধ্যে মানুষকি এক আন্দ পায়! েআননা নিতের 

স্বখ-জনিত নয়--তাতে জীবনের সমস্ত শক্তি বিকাশপ্রাপ্ত 

হয় | এক্টি পুষ্প যধন প্রস্ফুটত হর, তার ঘধ্যে 
কত আনন্দ! সৌন্দর্যাস্থষ্টই পুম্পনীবনের সার্থকতা । 

মান্য যদি আঙ্ীবন কপ করে যেতে পারে, সদ্ভাবে 

যদি সে সম।গ্গের ও জীবের মঙ্গলের ঘনা জীবন দান 

করতে পারে, তবে উহা অপেক্ষ। মানবঞ্জীবনের সাথকত। 

কোথায়? 

ন কর্মাণামনারস্তা শলৈফর্ম/ং পুরযোংনতে। 

ন.চ সন্ন্যননাদেব সিদ্ধিং সমধিগজ্ছতি ॥ 

“কন্দের অনুষ্ঠান ন। করিয়! কেহ জ্ঞানলাভ করিতে" 

পারে না) এবং €কবল মাত্র সঙ্গ্যাদেই সিদ্ধিলাভ 

হয় ন1।” | 

কর্দের অনুষ্ঠান ন| করিয়া! জ্ঞান লাভ কর! যায় 'লা, 

ইহার কারণ কি? আমি সংসার পরি£য(গ করিয়া সন্লযাস 

অবলম্বন করিলে সিদ্ধি পাইব না। হহা বড় শপ কখা। 

তবরদশার। এই কথ।র প্রনাণ দিগ্নাহেশ ; গীতা? তাহ 

আবার বল! হইয়ছে, “ন হি কশ্চিং শগণমপি জা£ 

তি ঠ্যকম্মরৎ। কাধ্যতে হ্যবশঃ কর্ম মর্বঃ প্রকতিগৈ- 

«০কোন অবস্থায় ক্ষণম।অ৩** জ্ঞানী ব। 

আক্তানী কেহই কন্ম ন' করিয়া! থা্িতে পারে না, স্বাহা- 
বিক গুধে সকলে অভিভূত হুইয়! কর্ম করিয়া থাকে ।” 

ঘিনি যে অবস্থায়ই থাকুন ন| কন, তাহাকে কম্ম করিতে 

অনেকে হয় 5 কার্য করিতেছে ন।, কিন্ক মনে 

মনে ইন্রিয়সন্তে।গের ইস্ছ! খুব বেনী; সেইন্প বাক্তি 

প্রকৃতপক্ষে কপটাচারী, তিনি গেগিক ধারণ ক্রুব ব 

ভন্মে দেহ আবুত করুন তাঙার হদয় পাধারণ নমুবের 

মত দীন। বাছিরের কন্ধব্যুশতা তার্ একট। মিথ্য! 

আবরণ, সংসারে এইরূপ কপটাচারীর সংখ্যা অনেক । 



১৩২ | | তত্ববোধিনী পত্রিকা | ২১ কম, ৪খ ভাগ 
₹ লাল ি্্শ্শ 

বাহিরে বলিয়। বেড়াই--ধর্ণে আমার জীবনকে অর্পণ | তার পুজা) ইহ! অপেক্ষা! ছান্য আর কি শ্রেঠ বজ 

করিয়াছি, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আমার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, | করিতে পাঙ্গে? আমার শরীর ও ধন দিয়ে ভগবানের 

ইন্ত্ির্যদ করিতে পারি নাই, আমার পবিজ্বত। লাত | সেব! হতে পারে এই বিশ্বাস করলে সমন্ত কর্শাকুষ্ঠা লোপ 

হয় নাই, আবার সমস্ত সাধন-ভজন বৃথা | "| পার। আবার হাত দিয়ে দেবহজ্ত সম্পাদিত হবখে এবং 

ব্বজ্িয়াণি নস! নিয়য্যারততেহঙ্জ্ন | সেই যজ্জে নরফুল ধনা হবে, জগতে দেবভাব প্রসারিত, 

কর্দেক্রিবৈ: কর্মাযোগমসক্তঃ স বিশিব্যতে ॥ হবে, এইরপ কর্থের আবর্ধণে পড়লে মানুষের সমস্ত 

“ছে অন্ন, কিন্তু ঝিনি দন দ্বার! জ্ঞানেক্রিযগণকে দোষ-ভুর্বলত! পালিয়ে ঝর, কাজ তাকে যুকির নির্বপ 

সংযত করিয়। করেনি ঘা! কর্মযোঁগের অনুষ্ঠান কঙ্গেন, | আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যার়। 

সেই ফলকাঁমনাহীন অনাসক ব্যকিই প্রশংসায় যোগা।” দেবান্ ভাঁবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্ত, বঃ। 

এইরূপ কাজ ইন্ত্রিয়তোগের জনা ব| কোনরূপ ফলাকাজ্জা পরস্পয়ং ভাবয়ত্ঃ শ্রে়ঃ পরম ধাপ্সাথ ॥ 

করিয়। নয়) ভবে কিলের জন্য মান্য কর্ম করিবে? "এই ব্তঘার! তোমর! দেখগণকে লংবর্ধন কর, লেই 

নদী পর্বতগার হইতে নির্নত হুইয়। যদি আপনার জল- | দেবগণ৪ তোমাদিগকে সংব্ধিত করুন, এইরূপে পর. 

ধার! সমস্ত সমতলে ছড়ায় দিত, তাহ] হইলে সসুদায় | ম্পর সংবর্ধনা করিতে করিতে পরম মঙ্গল লাঁভ করিবে।* 
জল শুকাইর! যাইতে বিলম্ব হইভ না) কিন্ত সেই জল' | ম্ধল ও পবিত্র কাধো জীবনের সমজ্ত দেবভাৰ উদ্ব হয়, 

গভীর খাতের মধ দিক যায় বলিগ্ন। সংসারের এত উপ- | এবং দেবভাঁব উদ্ধন্ধ হলে জীবন উন্নতির পথে বায়। 

কার হয়। সেইরপ যাছুষের প্রকৃতিকে সংযত ন! | ভগবানের সেবায় বঙ্ি কেহ জীবন জর্পণ ন৷ করে, তাহ! 

করিলে মানুষ উচ্ছেধের দিকে যায়। নদী আপনার জল | হইলে সে বাছা কিছু সম্ভোগ করে তাহাতে তাহার অধি- 

রক্ষা করিতে পারে তাহাকে কুল দিয়! বাধা হয় বলিয়া । কা নাই; এইরূপ স্থুখাখ্েবী লোককে চোরের সহিত 

মানুষের শক্তি এইব্প বাধন চাগ্স। বুদ্ধ এই পথ নির্দেশ | তুলনা কযা হইয়াত্ছে। | 

: করে দিয়েছিলেন) গীতায়ও তাই বল! হচ্ছে, মন দ্বার! কর্ণের উৎস ন্বয়ং ভগবান। তিনি নিজে খাটি, 

ইঞ্জিরচয় নিয়মিত করে কার্ধ্য করতে । কার্ধ্যে প্রত্বত্ত | তেছেন, অতন্রিতষ্ভাবে সমুদ্বায় স্ষ্টি করিতেছেন ; 

করবার জন্য গীতার শিক্ষ।-" তার কাছে দিন নাউ, রাজি নাই, ফত কোটি 

নিষতং ফুরু কর্ম ত্বং কর্পাজ্যায়ো ছ্যকর্শণঃ | কোটি সৌরজগত নির্দাণ করছেন, কত রক্ষা করছেন, 

শরীরযাত্রাপিচ তত ন প্রসিধ্যেদকর্দণ২ | কত গড়ছেন, কত লাজাচ্ছেন, স্বয়ং আদর্শ হয়ে আমাদের 

“তুমি নিত্য কন কর, যেছেতু কর্মহীন অবস্থা অপেক্ষা! | সামনে দীড়িযে আছেন। সেই ক্রিয়াশীল বেবত! জাম!- 

কর্ম শ্রেষ্ঠ, সর্ধবর্শশূন্য হইবে তোমায় দেহযাজাও নির্বাহ দিগকে কর্শক্তিসম্পন্ন করেছেন, আঙরা কিছুই করছি, 

হইবে না ।* না। অহম্কারে জন্ধ ব্যকির়াই বলতে চায় যেণ্জাদি 

ভারতের ধর্শশীঙ্ছে এই ক্র তেরীধ্বনি শুনিষ্। | কর্টের কর্তা”। একটু অভি বেশ সহ দেখলে বুঝতে 

মানুষ কি করি ইহাকে তুচ্ছ বলিয়। চলিয়! যাঁর তাঁই পারি আমি কিছুই কনি না, যা কিছু করি লেকেবল 

অনেক সময় ডাবি। ঘোর সংশয়সংগ্রামের মধ্যে; ভগবদদত্ত শক্তির গুণে । আমি নিজে কিছু কনছিনা, 

অর্জুনকে প্রীকফণ বলিতেছেন-_“তৃমি কর্ম কর। কর্দ না; ভগবানের জন্যই সমস্ত কাজ, এই বিশ্বাস করে ধার! কর্শ 

করিলে ভোমার দেহ্যাত্রাও নির্বাহ হইবে না।” অথচ | করেন, তার! কর্মের দ্বারাই যুক্তি লাভ কয়েন, তীর 

ভারন্তবাসীর, মন সর্বদ। বর্খতাযাগের জন্য ব্যাকুল, ইছ! | সংসারে ছঃখ-বস্ত্রণার হাত হতে অনায়াসে ত্রাণ পেতে 

একট! রহধ্য। কর্ম কিসের জন্য করবে? শরীরট। | পাত্রন। এই বিশ্বাস না হলে কর্ম আমাদের বন্ধন, 

শুকিক্ে গেলেই বা ক্ষতি কি? তাহার উত্তরে বল! ৷! আমাদেয় ক্রমে জড়িয়ে মের ফেলে । কেবল জান ও 

০০০ আস্ত সপ ০ সপ 

হইতেছে )-- গপাতিত্য কফলালে আমর! ইন্ত্রিয়ের হাত থেকে পার পেতে 

বজ্ঞার্থং কর্দপোহন্তত্র লোকোহয়ং কর্ম বন্ধন । পারি না, আমি সহজে রাগ-ছেষে বিচলিত হতে পারি। 

তার্থং বর্শা কৌস্তের মুক্তস্জঃ সমাচর | ঈশা হখন বন্দী হয়ে প্রাণগণ্ডাজ! পেলেন, (উনি অবিচ- 

“হ্ি লোক হজ হা! ভগবদায়াধনার্থ ব্যতীত জন্য কর্ম | লিত হয়ে বলেন, ইহাই আমার পিভার ইচ্ছা! | হদয়ে 

করে তাছ! হইলে সাহার কম বন্ধন হয়, দু'তরাং হে কি শাস্তি! কোন উদ্বেগ নাই, সমত্জ জীবন তিনি তগ্গ-. 

কৌসের, নিষ্কাম হইসু! কর্ণ অনুষ্ঠান কর” জাঁমি কাজ | বাঁনকে আছতি দিয়ে দিয়েছিলেন, তার আবার কিসেম 

কফারব তাহা যজ্ঞ, তাহা আমার ভগবানের আরাধনা) | ভয়? সমন্ত সংলার উল্টে গেলেও গার লই জীবনের 

ইহাতে আহ অন্য আকাংক্ষ! নাই । আমার সব কাজ (ক্ষার্ধয ভিনি পরিত্যাগ করেন নাই। €সই্ হজে তূগবার 



তৃপ্ত হত হলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিকার কত বেড়ে অক্পফোর্ডে আগন। আগমনাবধি কাউর়েল ও বরাবরই 
গেল, স্বর্গ বানের কাছে এসে উপস্থিত হল। নিষ্কাম | 78০90.13 50000] স্থাইতে অনিচ্ছ ক ছিলেন। 

৬ 

আত্মবঙ্ছের ইহাই রীতি । সমন্ত ইতি সংঘত করে বুদ্ধ | কখনও 'পাশ' এবং কখনও অনার্স? স্কুলে অধায়ন 
কর্ণে নিষুক্ত হলেন, সংসারে নূতন প্রেমের খার। প্র্া- | করিয়া তিনি আপনার প্রাথমিক দিনগুলি অতি- 

হিত হল, ধর্ম ও কার্টের দন্ব ঘুচে গিয়ে গভীর সধ্য | বাহিত করিতেছিলেন। অবশেষে মতি ০ন্থির 
সংস্থাপিত হল। ত্র পিতামাতা, আত্মীরম্বজন সন্ধষ্ট | করিয়। ঠিনি 
হলেন, ভারতের লরনারী শাস্তির সঙ পেয়ে ধন্যহয়ে 
ট এ করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৫৪ খষ্টাব্দে উক্ত 

. ধর্শসাধনের জন্য কর্ম মানবের পক্ষে বিশেষ বিদ্যালয় হইতেই উপাধি পরীক্ষা প্রদান করিয়া 

আবশাক। অনম্য ইত্রির়গণকে সংঘত করতে হলে | থম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অতিরিক্ত বাজে বই 
তাহাদিগকে সৎ কার্ধেট নিখুত করতে হয়। সেই | পড়ার জন্য বন্ধুবর্গ তাহার সফলতাবিবয়ে হতাশ 

ফাঁধ্যের মধ্যে তারা আপনাদের শক্তিকে খাটিয়ে | হইয়! পড়েন, কিন্তু তাহার আশাতীত কৃতকাধ্যত। 

শ্রাস্ত হয়ে পড়ে, মন ধর্খপথ হতে আর দূরে চলে | সকলের পক্ষেই যে প্রীতিকর হইয়াছিল সে বিষয়ে 

যেতে পারে না। ইন্ট্িরদমন অতি কঠিন কাধ্য। | কোন সন্দেহে নাই। পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে 
ভার! সহজে বশ মানতে চার না, অনেক সময় বিপথে | ভিনি 5০০৫১ 0০85৩ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন, 

টেনে নিয়ে যায়। কিন্ত আমার মনে ব্দি আকাঙ্ছ! | তথাপি তাহার প্রত্যুন্তর-পত্র পরীক্ষকমণ্ডলীর 
থাকে ভগবানের কাছে বাওয়া, বদি আমার জীবনকে | এতদুর শ্রীতিকর হইয়ছিল যে, তাহার! 
তার বন্ধের অন্য প্রস্তত করতে ক্ৃতসংকর হই, সকলে একবোগে তাহাকে লস্মানীয় চতুর্থ 
তাহলে বিপথে গেলেও আমার গম্স্থানে এক সময় | রিয়া 

না এক সম গিয়ে পড়বই। চুপ করে বলে থাকলে | 'হান প্রদান করিয়া বি-এ, উপাধিতে ভূষিত 
রিপু অনেক সময় আরও প্রবল হয়ে ওঠে। তাকে করেন। অন্কশাস্ত্রে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ 

চ01১0073 5011০901এই জধ্যয়ন 

ভাল কাজে খাটিয়ে জন্ব করতে হবে; তাই কর্খ্ব! হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীণ 

আমাদের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক ॥। ভগবানের কাছে! হইয়া ঞ দশ পাউগ্ড মুল্যের কতকগুলি পুস্তক 

প্রার্থন] করি--তিনি আমাদের যে কর্শক্রি দিয়েছেন | উপগ্থারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে 
ভার দার! যেন আমার! গ্াকে পেতে পারি। | হিক্র ভাষায় বৃত্তিলাতের চেষ্টা করিতে গিয়। 

গিরি ভালরপ প্রস্তুত না থাকায় অকৃতকাধ্য হন। 

ডাক্তার এডওয়াড বাইলম্ কাউয়েলের স্ভাগ্যে অক্সফোর্ডে দীর্ঘকাল বাস 
য়েল। কর! ঘটিয়া উঠিল না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষ 

(পৃর্ামুবৃততি ) 1 ভাচগ তাহার বন্ধু জর্জ কিচেন তাহাকে একটা 
(জীপঞ্চানন রায়) ূ পত্ত লিখিয়া জানান যে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি 

_ অক্সফোর্ড বেলায়ল কলেজের ডাক্তার ক্ষট | কলেজে ইংরাজী ইতিহাসাধ্যাপকের পদ খালি 
ফবি টেনিসনের বন্ধু ছিলেন। কবি অতিথিয়াপে | হওয়ায় সার জেমস্ গ্রিফেন তাহাকে ভারতবর্ষে 
সময়ে সময়ে তাহার ভবনে সমাগত হইতেন, | যাইয়! উন্ত পদ গ্রহণ করিতে সক্ষম এমন কোন 
কিন্তু ডাক্তার স্ষটের কঠোর নিয়মানুবর্তিত! | একজন হ্ুযোগ্য ব্যক্তিকে নির্ববাচন করিতে অনু- 
স্টাহার কবিজন-স্থুল চিত্র পক্ষে শ্রীতিকর না | রোধ করিয়াছেন । ভারতবর্ষের কোন কলেজে 

হওয়ায় তিনি উদ্দারচেতা কাউয়েলের বাসভ্ভবন- রগ রা 
- | + কাঙগ্েলের জাবনদচারতের ১০৮ ঘলাথত আছে. ** 

কেই বিশেষ পছন্দ করিতেন। এই সূত্রে কবির 9 (0010 1715 1. 4১, 497০৩ 1) 1857 1১919 119 

সহিত কাউয়েলের প্রগাঢ় প্রেমের সঞ্চার হয়। | 0০105 00: [18018 ) কিন্ত ১২১পৃ্। লিখিত আছে যে, 
৫018 4১068507901 00155 00 581150 10৮ 10018” ০১, 

বিখ্যাত লেখক খ্যাকারে জাহেবের সহিতও এবং কলিকাতায় জাসিয়। কাউয়েপ যে চিঠি লিখেদ তাহার তারিখ 
কাউয়েল এই লময়ে পরিচিত জন। % 179০০, 7-56 16015099, পু 3০6915০2100. 

জাবক্ষ ধাতিসূর্তি ভিটারিয়। পৃতি-তৃষনে রক্ষিত আছে। বন বা। | 



২৩৪. 
২১ কল, হর্থ ভাগ 

অধ্যাপকের ৭ পদ লাভ করা কাউযেলের... পক্ষে ক্ষ | তথ্যে াপুর। | অস্ঃপর তিনি িু্াী ৭ ভাষ! শিক্ষায় 

স্বপ্লাতীত স্থযোগ বলিয়া মনে হইল। যদিও 

ইংলপগ্ডের ইতিহাস তীহ্ার যথার্থ পাঠা বিষয় ছিল 

ন1, তবুও বিষয়টি তাহার প্রিয় ছিল । উক্ত পত্র 

প্রাপ্তি তিন মাস পরে হিনি কলিকাত৷ প্রেসি- 

ডেনিনি কলেজের ইংলগ্ডের ইতিহাস ও রাজনীতি. 

মলক অর্থনীতি (177611602] ০0017012108 ) শান্স- 

দৃ'য়র অধ্যাপকপদের নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইলেন। 

১৮৫৬ থুষ্টাব্দের ১লা আগব্ট কাউয়েল ও 

উাহার স্ত্রী তাহাদের যাবতীয় পুভ্ভকাদি লইয়া 

ভারতগমনার্থ পোতারোহণ কহিলেন । জাহাজে 

উাহার। ব্যবহারোপযোগী ভারতীয় ভাষাশিক্ষা 

এবং রাজনৈতিক শর্থনীতি চষ্চায় 'কালযাঁপন 

করিতেন । উত্তমাশা মস্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া 

২৪৯শে নভেম্বর তাহার কলিকাতায় উপস্থিত 

হইলেম। এখানকার 91১91০97৪ 47০৮০1এ 

বাসস্থান ঠিক করিয়া তিনি আপনার কণ্ম গ্রহণ 

করিলেন । তীহার কাধ্য গ্রহণের প্রথম দিনকার 

একটী ঘটনা পঞ্চিত কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পত্রে উল্লিখিত 

হষ্টয়াছে। এ দিন কাম্য গ্রহণ করিতে যাইয়। 

কাউয়েল রায়মহাশয়দিগের ক্লাসের বাহিরে টুপী- 

হাস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন । 111, [70970 তখন 

অধা।পনা1 করিতেছিলেন, তিনি ছাত্রগণ কর্তৃক 

অন্ুরুদ্ধ হইয়া কাউয়েলকে অবলোকন করিলেন 

রি 
ূ 
ৃ 

মনোনিবেশ করেন। 

১৮৫৮ খুষ্টান্দে প্রাভঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের পদত্যাগে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের 
পর শূন্য হয়। কাউয়েল সাহেবকে উল্ত পদ 
প্রদান করিবার একমাত্র আপত্তি ছিল তাহার 
বাঙ্গল। ভাষায় অনভিভন্ততা। এই জনা ভিনি 

; অভিনিবিষ্ট হইয়। বাঙ্গলা শিক্ষা! আরস্ত করেন এবং 
! শীঘ্রই উহ! আয়ত্ত করিয়। লইতে সর্থ হন। 

সপ পপ পপ 

পল পপ পাপা পাপা সপ 

র 

১৮৫৮ খৃষ্টানদের ৮ই আগষ্ট তিনি সংস্কৃত 
কলেজের তদানীস্তন অবস্থা ও অধ্যয়নাদিবিষয়ক 
একটা বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়া 
অস্থায়ী ভাবে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষপদে প্রতিঠিত 

হন। এই পদ গ্রহণ করা হেতু প্রেসিডেন্সি 
কলেজের পারিশ্রমিক ব্যতীত অতিরিস্ত তিনশত 
মুদ্রা তাহাকে প্রদদ্য হইত। প্রেসিডেন্দি কলেজের 
অধ্যাপকগণ সেই সময় নিন্ম ও উচ্চ নামক দুইটা 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন । নিন্ শ্রেণীর অধ্য/পকগণ. 

মাসিক তিনশত ক্ষুদ্র পারিশ্রমিক এবং বাসম্ছানের 

জন্য অতিরিক্ত জশীতি মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন। উচ্চ 

শ্রেণীর অধ্যাপকগণের মাসিক পারিশ্রমিক হিপ 

ছয়শত টাক ও বাসস্থানের গন্য একশত । কাউ- 

যেল সাহেব পাঞ্রিশ্রমিক বাবদ প্রেসিডেম্নি কলে 
হইতে মাসিক আটশত টাক! পাইতেন। ইতিহাস 

এরং তাহার পরিচয় অবগত: হইয়া তাহাকে তদা- | এবং অর্থনীতি ছাড়াও সময়ে সময়ে তাহাকে 
নীস্তন অধ্যক্ষ, 21. 

গেলেন। 

€]1৮এর নিকট লইয়। | 

এদিকে ছ'ব্রমহলে তাহার নাম প্রচারিত । করিতে হইত। 

ইংরাজী সাহিত্য এবং দর্শনখিষযয়ক অধ্যাপনা ও 

প্রত্তি রবিবার তিনি নিজ ভবনে 

হইবামাত্র ছাব্রগণ তীহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট : কয়েকটী ছাত্রকে বাইবেল পড়াইতেন। তিনি 

হইয়। পড়িল । “এ দিনই অন্য সময়ে 117 5110 ভারতে আসিবার পূর্বের এদেশে এম এ. পড়িবার 

উহাকে লইয়া.পুনরায় এ ক্লাসে উপশ্হিত হইলেন 

এবং ছাত্রর্দিগকে একটা অঙ্ক দিয় প্রস্থান করিতে 

উদ্যত হইবাম।ত্র কাউয়েল তখনই সেই স্থুকঠিন 

অঙ্কটির সমাধান করিয়৷ তাহাকে দেখাইলেন » 

ইহাতে 70৮, 0110৮ পরে ছাকব্রমগ্ডলীকে বলিয়1- 

ছিলেন যে, তিনি কেবল সাহিত্যশান্ত্রেই স্ুপণ্ডিত 

নহেন, পরম্ত একজন যথার্থ গণিতজ্ঞ। এই সময়ে 

ভারতবর্ষে সিপাহীবিজ্রোহ উপস্থিত হয়। তীহার 

আজ্ীয়ন্বঞ্জনের নিকট লিখিত তত্কালীন পত্রগুলি 

উক্ত বিপ্রেহবিষয়ক বহু প্রয়োজনীয় এতিহাসিক | 

কোন ব্যবস্থা ছিল না। তিনিই প্রথমে প্রেসিডেন্সি 

কলেজে এম-এ, পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া নিজেই 

ইতিহাস এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি অধ্যাপনার 
ভার গ্রহণ করেন। পুর্বে সংস্কতভাষা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের পাঠ/-তালিকভুন্ত ছিল না। প্রধানতঃ 
তাহারই বত্তে উহ প্রবেশিক্ষা, এফ-এ এবং বি. 

এ, পরীপ্গার পাঠ্য রূপে নির্দিষ্ট হয়। সংস্কৃত 
ভাষায় এম-এ, পরীক্ষার প্রবর্তনও তীহ্ার বিশেষ 
প্রচেষ্টার ফল; কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূত- 
পুর্বব সহকারী, : সভাপতি ( ৮৮০৩ 0১820530) 
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খঙ্টাে উক্ত ভাষাতেই প্রথম এম-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে দাসীন 

হইয়াই কাউয়েল সাহেব উহ্থার তাত্কালিক 

অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই একটী বিস্তৃত বিব- 
রণ লরকার বাহাদুরকে প্রেরণ করেন। তাহার 

এই সময়কার একটী পত্রে জানা যায় যে সংস্কত- 

কলেজ সম্বন্ধে উক্ত নৃন্দর ও স্বিস্তৃভ বিবরণী 
(72১০1) প্রদান কর! হেতু তদানীষ্তন ছোটলাট 

বাহাদুর তদীয় প্র।ইভেট সেক্রেটারী দ্বারা শিক্ষা - 

বিস্তাগের ডিরেক্টর মহোদয়কে লিখিত একটী পত্রে 
তাহার খুব প্রশংসা করিয়া ধন্যৰাদ জানাইতে আন্ু- 

রোধ করেন। কাউয়েলপ্রদণ্ত উল্তজ বিবরণী 

অনুসারেই সংস্কতকলেঞজ্জের তাতকালিক পরিবর্তন- 

সমূহ সংঘটিত হয়। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের 
বিবরণীতেও আমর! উহার ইঙ্গিত দেখিতে পাই। 

নিম্গে পাদটাকায় সাধারণের অবগতির জন্য কাউ- 

য়েলের জীবনী হুইতে উহার সারাংশ উচ্চত করিয়া 
দিলাম। % 

কাউয়েল সাহেব কলিকাতা বিশ্বৰিদা(লয়ের 

একজন ফেলো! এবং সিগ্ডিকেটের একজন বিশিষ্ট 
'সদস্য ছিলেন। এতদ্যাতীত পাঠ্য-পুস্ত ক-নির্ববাচন- 
সমিতির ইংলগ্ের ইতিহাস, দর্শন, রাজনৈতিক 
অর্থনীতি, গ্রীকৃ ও ল্যাটান্ ভাষার পুস্তকসমূহ 

নির্বাচনের জন্য একজন উপদেষ্টা নিযুক্ত হুন। 
কালীন 11179 ৬০777200197 176980)5 3০০1565 

নামক একসমিতির তিনি সম্পাদক ছিলেন। 
সপ সা অপ পাত জপ 
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৪ 

ু ২৩৪ 

5০0৩1 সম্পাদ্ধক নির্ধবাচিত হন। ১৮৬৩ খুষ্টা- 
বের জুলাই মাস পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে প্রতি 

স্িত ছিলেন। সংস্কৃত পুস্তক সমূহের সম্পাদকত। 
করিবার জন্য তিনি উক্ত সোসাইটির ১1191021১91 

১০৩০এর সভাপতি-পদ লান্ভ করেন। এই 

সোসাইটার জন্য তাহাকে প্রভৃত পরিশ্রম করিতে 
হইত। 

১৮৫৯ থৃষ্টাব্ধের মে মাসে কাউয়েল-পত্তী 
অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, কিন্তু তাহার 

আন্তরিক তে ও শুশ্রীধায় শীঘ্রই নিরাময় হইয়! 

উঠিতে সমর্থ হন। এই সময় কলিকাহার তদা- 

নীন্তন বিশপ কাউয়েলকে তদীয় প্রাসাদে আসিয়। 

বাস করিতে অনুরোধ করায় তিনি সেইখানেই 

বাস করিতে আরম্ত করেন। তাহার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের 

পক্ষে এই বাড়ীটা বিশেষ উপযোগী প্রতিপন্ন 
হুইল। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্গপদে 

তিনি স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। 
শীঘ্রই বেথুন কলেজের এক সভায় তিনি 

প715/017 8710 53190011091 ৪৮10911০9 60 0189 

0000950 ল1)005" নামক বিখ্যাত বক্ততাটা 

প্রদান করেন। এই সময় তিনি কাজে এতদুর 

ব্যস্ত থাকিতেন যে, প্রায়ই প্রাতর্ভোজন করিতে 

বিস্বৃত হইতেন এবং তাহার ভঙ্ষ দ্রব্যগুলি চতুর 
বায়সকুল বণ্টন করিয়া খাইত। এই সময়কার, 
সংস্কতকলেজের কোন বার্ষিক পুরস্করবিতরণী 

সভায়' তিনি একটা স্বরচিত সংস্কত শ্লোক পাঠ 

করেন ও একটা সুদীর্ঘ বাঙ্গলা বস্তুত! হবার! 
সমাগত ব্রাহ্মণ-গণ্ডিতগণের মনস্তপ্ি বিধান করেন। 

১৮৬১ থুষ্টাব্দের পুরক্কারবিতরণী সভাতেও তিনি 
এরূপ একটা প্লেষক পাঠ ও ন্থদীর্ঘ বক্ততাঁ প্রদান 

করিয়াছিলেন। 

এবা-ব্রন্ম। 
(২) 

(জীবসম্তকুমার ভট্টাচার্য ) 

এই শবধ--এই বাণী অপরের নিকট হইতে 

প্রত্যুন্তর চাছে। ব্রহ্ম বলিলেন “শামি আছি*-_- 

জানি না৷ কোন্ অলক্ষিত শক্তিতে জীবের মুখ হুইতেও 

যাহির হইল “তুমি আছ””। এই *আমি-তুমিতে” 



১৬৬ 
শা ০ ৩০০» হা জজ সা 

মিলিয়া কত নব নব লীলা-খেলা হইয়াছে ও হইতেছে। 

এই “আমি-হুমির” সংমিশ্রণে কত হাদি কত রোদন, কত 
আনন্দ ধত বেদন, কত্ত মিলন কত বিরহের স্থৃষ্টি 

হইল । ঞ্ুব কাদিতে কাঁদিতে ডফিলেন “ডগবন্। 

কোঁথায় তুমি 1” মধুবন মাতাইয়া শত ফুল ফুটাইয়! 
উত্তর আসিল “বল! বস! এট যে আমি” । জ্ঞান- 

চীন দুর্ব্বণ ক্ষুধিত ₹ঁষিত শিশু অতি কষ্টে ডাকিল “মা” 
“মা”--শত কর্ম ফেলিয়। অঞ্চল লুটাইয় ব্যাকুল হই! 

উন্মাদিনী মাত! ছুটিয়া আদিয়। শিশুকে বক্ষে তুলিয়া 

শত চুম্বন দিয়া বলিলেন “বা! বাছা] এই যে 

আমি”। ডাকিলেই উত্তুর আসে--প্রার্থনা করিলেই 
ফল লাভ হয়। বসম্তের কোকিল ঝঙ্কার করিয়! যেমন 

বনাস্তর হইতে অন্য কোকিলকে জাগাইয় দেয়--তেমনই 

প্রেমিকের কষ্ঠন্বর-_প্রেমতরা আহ্বান ধবনি- পর্বতসম 

ধাঁধাবিত্ব ঠেপিয়া প্রেমাম্পদকে যত দূরস্বই কেন হউক 

না-নিকটে-- অতি নিকটে ডাকিয়া আনে। মানব 

'স্বদি নীরব থাকিত, প্রেমভরে ব্যাকুলচিত্তে না ভাকিত-_ 

ভগবান ত| হলে মনের দুঃখে বোধ হয় সমস্ত স্থ্টিটাকে 

ভন্ম করিয়া! ফেলিতেন। অভ্রভেদী চিরতুহিনাচ্ছন্ন অচল 
অটল হিমাচল ডাকিতে জানে না বলিয়াই এত বড় 

হইয়াঁও জড় পদার্থ মাজ। অনস্ত গগনবিহাপি কোটী 

চন্দ্র-স্্য্য এত জোতির্শয় হইয়াও ডাঁকিতে জানে না 

বলিয়াই যেন চিরদিন আপনাঙ্গের তেজে আপনার। 

৮৪৮৪৪৪৬৯৭ 

স্পা পোপ পাপা পাশাপাশি পাশা শিপ পেপে শী 

২১ কছা, ৪খ ভাগ 

৩ ও উহ 

প্রস্তরে তাঁবৎ চরাচরে কি ন্ুমিষ্ট দেবভাষায় কি বধুর 
অনুপ ছন্দে কোন্ অনাদ্দি কাল হইতে কত কি লেখ 
রহিয়াছে। স্পটির প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে প্রতি ভূতে ভূতে 
লেখা রহিয়াছে_-“ও যে! দেবোগ্রৌ৷ যোইপৃস্্র ষে। বিশ্বং 
তববনমাবিবেশ। য ওষধিষু যে! বনস্পতিধু তশ্ধৈ দেবার 
নমো নমঃ” €ক লিখির! গেপ-_-কোন্ যুগে পিখিল-_. 
হিন্দু ন1 যুসলমান-_খৃই-পুর্বে না খুষ্টপরে ? কেবল 
মাশব কেন-পশুপক্ষীরাও যে কথ! কহিতেছে-_বৃক্ষ- 
লতা যে বেদ্পাঠ করিতেছে__পর্বত নাচিভেছে-_সমুদ্ত 
করতালি দিতেছে--চক্্র-তার। পুষ্প ছড়াইতেছে । কে 
বলে এ স্ষ্ট জড়পদার্ঘ__কে বলে এ স্থষ্টি পর্বত পাথর-. 
নীরব_-না না এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি সবই তুল কই 
যাছে। এঁশুন জলস্থল অনল অনিল কথা কহিতেছে 
-_ শবব্রঙ্গ ভূতসমূহের বিদ্কুতে বিন্দুতে £থাকিয়া বলিতে" 
ছেন-__“দর্ধভৃতস্থমাক্মানং সর্বভূ হানি চাত্বনি 1” আহ]! 
কি স্বর্গীয় কি অস্বতপূর্ণ শবববঙ্গের সমুচ্চারণ ! 

শব যেমনই কঠোর তেমনই কোমল-_-যমনই কর্কশ 
তেমনই মধুর! বজের প্রচণ্ড রব ও বীশরীর সুমধুর 
ধবনি-_ উভয়ের কত পার্থকা! বজ্রব কেহই চায় না-_ 
মুরলীধবনি পণ্ড পক্গী মানবে ষাচিয়া শুনিতে চায়। 
সাপুড়ের বাঁশী শুনিয়া তীক্ষ বিষধর লুটাইয়া পড়ে, 
হিংসা ছাড়ে, ধন্বা দেয়। ব্যাথের বাশীতে সরল মুগ 
স্বেচ্ছায়, যস্তক পুরদ্ধবার দিয়া বলে, “যব এক পত্র 

জলিতেছে ৷ মানবশিঞ্জ ধন্য যে জন্মদাতাঁকে ডাকিতে | খড়খড়ারে তৰ্ টহ্রি পিংহ্গকা দ্বীপ--তের! বেণুঙ্বর 
জানে__প্রেমাম্পদের কর্ণে প্রেমগাথা শুনাইতে জানে | শুনূকে শির দিয় বকদিস। সিং 
এবং ম্বীবধনের মধুমাখা! নাম গাহিতে গাহিতে প্রাণ | করনা, মাস্ পাকায়েকে খাও--চামড়া 

“ভাজিতে জানে । তাই সে ক্ষুদ্র হইয়াও স্থির শ্রে্, তাই ূ কিযে বেণুক1 স্বর শোনা ও।* 
সে দুর্বল হইয়াও মহাবল পরাক্রান্ত, গাই সে জীব ভইয়াও 

ভগবানের সঙগী-_যন্ত্রীর বস্ত্র ও ত্বর্গের অধিকারী । ডাকা 

দুর্বলতা নহে -- প্রার্থনা কর তোবাযোদ নহে--ব্যাকু- 

লতা নিরাশ্রপতা নহে । যে বিপদ্দে চীৎকার করিয়! 

বেচকে কৌড়ি 

০লকে আসন 

মধুর শের কাছে 
জীবের প্রাণ তুচ্ছ__দাতিকুল কল্পনা মাত্র। আমাদের 
প্রাণের তারের সঙ্গে ্্মের অদৃশা অব্যক্ত বীণার তারের 
মিল আছে। যখন সেই অনৃশ্য তার বঙ্কারিয় উঠে, 
তৎসঙ্দে আমাদের প্রাণের তারও কাপিয়া উঠে। 

বিপদভগ্জনকে ডাকিত্তে পারে--যে সম্পর্দে কলকগ | ৫কোন্ দেশে-কোন্ ছুরভ্ম বিভাগে--প্রাণপ্রির প্রেম" 
ছাড়িয়া. সম্পদদাতার জঞ্গ্রান করিতে পারে-যে 
মিলনে আতহ্হারা হুইয়! পরমায্মার আরাধনা] করিতে 

পারে এবং যে বির্ধে পাঁগলপগ্রাণে গান গাঁছির! ত্রিভু- 

বনকে তন্ময় দেখিতে গারে--সেই মানবই এই বিশ্বের 

মধ্যে সৌন্দর্যের আধার--সেই মানবই এই হ্ষ্টির চির- 

শ্রেষ্ঠ অভিব])ক্তি এবং সেই মানবই যুগে যুগে ধ্ঘ- 

শিলার প্রধান সায়। 

ভরে বীণ! বাঙাইলেন_-মানৰ অযনই সব কর্ম ফেলিয়া 
সেই দিকে ছুটিল। কে ছাকিতেছে--আর ঘরে থাঁক। 

হলে! না । কার বাশী বাজিতেছে-_-আর সংসার ভাল 
লাগিল ন!। ঘে মানবের ভিতর দিয়! এই মি বশী বাজে 
তিনি ধন্য! 

মিষ্ট কথার মুল্য অনেক--সহজে মিলে না। 
আমর! সকলেই যদ্দি সকল সময়েই মিষ্ট কথ। ঝলিতে 

কত গ্রদ্বতত্ববিদ পণ্ডিত কত পুরাতন ভগ্ন দ্েবমন্দি- | পারিতাঁষ, তাহা হইলে মানবপরিবারে কত্বই ন! শাস্তি 
রার্দির ইতন্ডতঃ বিক্ষিপ্ত পাষাণথণ্ডে কোন্ ভাষায় কত 
ক্ষিলেখা আছে তাহ! পড়িয়া বেড়াইতেছেন, আমিও 

তাছাদের সঙ্গে বঙ্গে ঘুরিয়! ঘুরিয়। পড়িতে ছি-ভুত্তরে 

স্থাপিত হইত! ভ্রিতাপ-আলার রুতই ন| উপশম হইত । 
পিতাপুত্রে, মাতা কন্যার, ভ্রাতাভ্নীতে, শ্বাশী-স্ত্ীতে কতই 
ন। ষাধূধা ছুটিয়া। উহিত ! আমাদের বংসার শান্ব। বাসা, 



পৌব, ১৮৪৮ 

স্পা 

সখা, বাৎলল্য ও মাধুর্যরদে আনন্দ-নিকেতনে আরণত 

হইত । আমাদের গৃহের বালকবাপিকাগণ বাল্মীকির 

তপোবনে লবকুশের ন্যায় মিইকঠে কি অভিনব রামায়ণই 

না গান করিত ] আমাদের জীবনের সুর খদি শবত্রদ্ধর 

সহিত মিলি তৰে আমাদের উপদেশে কত অশান্ত ব্যক্তি 

শান্ত হইত--কত পাপী পাপ ছাড়িয়া ভগবস্তক্ত হইয়। 

পড়িত। শিশু গ্রহলার্দের কথায় দৈত্যপুরীর সমুদায় দৈত্য 

দেবন্ধে কেমন মাতিয়াছিল-_সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর 

গৌতমের উপদেশে কত শত গোক মঙ্গলের পথে ৫কমন 

ফিরিয়া আিয়াছিল | ঈশার জুমিষ্ট কথ| শুনিয়া কত 

তাপিত প্রাণ কেষন জুড়াই”। গিগ্াছিল এখং নিত্যানন্দ 

শ্ীগৌরাঙ্গের হরিনামকীর্তনে কত তৃষিত আত্মা প্রাগ 

তরিয়। শান্তিবারি পানে কেমন চিরতৃপ্ত হুইয়াছিল। 

তাহারা যাহ! পারিয়াছিলেন আমর! তাহা পারি না কেন? 

ইছার কারণ কি? আমরা কথ! কছিতে জানি না _ 

লোককে বুঝাতে গিয়! চটাইয়। দিই। €কন এমন 

হয়? কারণ, আমাদের সঙ্গে শবত্রন্মের মিলন আমর! 

অধিক সময়ে ভুলিয়া যাই । 

বরক্দ কেবলই শিষ্ট, কেবলই মধুর-তাই তার 

নাম আনন্দ, অমৃত। আনন্দের পস্তান__অসুতর 

পুক্স আমর।-_-অনেক সময় অভ্যাসদোষে সেই আনন্দ ও 

অমুতকে হারাইয়৷ ফেলি । সেই জন্যই আমাদের সংসারে 

এত গোলযোগ, এত কলহ, এত কোলাহল । মানবের 

,ফ$ে কেমন কোমল স্বর আছে; কিন্তু যতক্ষণ না তাহা 

বাহিরের বীণার শ্বরের সঙ্গে 'এক হয় ততক্ষণ খুব নিষ্ 

গীয়কেরও কণ্ঠ হইতে তত মিষ্ট স্বর নির্গত হয় না। 

তবে চাই কি? হিলন! কার সঙ্গে মিলন ? অনাদি 

চিরন্তন ভুবনরঞজন শবত্রচ্ধের সঙ্গে । এক কথায় অন্ধের 

সঙ্গে জীবের মিলন চাই-_-পরণাম্মার সঙ্গে জাবাস্মার 

ংযোগ চাই । তীহারই শব্দে তাহারই বংশীএবে, 

আমাদের সকল শব্ষধকে সকল রবকে মিলাইয়া লইতে 

হইবে । জামি কধন্ ক্ুমি্ট হইব? যখন অনস্ত মাধুর্ষেয 

অঙ্গ ঢালিয়া দিব । সেই অনস্তকে না লইলেন। 

ভঞ্জিলে কেহই শান্ত ন্িগ্ধ ও মধুর হইতে পারে ন]। 

নারদের বীণা, নানকের রুবাব, দাউদের তন্ত্র, 

ভ্ীগৌরাঙ্গের মুদ্গ এত মিষ্ট কেনা কারণ, উহ্ার। 

চিরদিন রিশ্বযস্ত্রীর যন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়। মিশির! আছে। 

মুধঙ্গ করতালের স্থর বার বার বাধিতে হয় না--সেই 

গোড়ায়, সেই মুলে বাধ! আছে-_তাই কখনও বেলে 

বাদে না) ক্ামাদের অীবনবস্ত্রকেও শ্ররূপ সেই বিশ্ব" 

বন্ত্রীর মগ্ত্রের সঙ্গে মিলাইঘ়া বীধিষা রাখিতে হইবে। 

গ্লিলন চাই-_-যোগ চাই-“ছা নুপর্ণ| সধুজা সথায়।” চাই। 

'. গ্ৃতিকাগারের জন্ম রাখিলে হইবে ল1--তিঞগত্ব লাভ 
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করিতে হইবে । যতদিন সুরে শুর না মিলাইবে, তহদিন 

ফাছাই কেন কর না, কেবলই যাতনা । শঙ্করের কথ।-. 

“জন্মিন সংদারে যোগ্সিতচিত্তঃ শোচতি "শাচঠি শোচ, 

ত্যেব” । 

মিলনই জগতের 'আাকাজ্ফিত । মিলনে সুখ, মিলু 

স্বর্গ । মিলন না থাকিলে অভিনয় জমে না-+উপ- 

নাস ভাল লাগেনা । বিন্দুতে কিন্তু মিলাইয়] 

সমুদ্রের সৃষ্ট হইল--ণুতে অণু মিলাইয়! ব্রহ্ষাণ্ড 

গঠিত হইল । মহাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষন 

একের সঙ্গে অপরের মিলন জন্য | বিবাহবন্ধন, সংসার, 

বন্ধন, জীবের সঙ্গে জীবের মিলনের কারণ। এ স্ষ্টির 

একটা আর একটীকে ভাকিতেছে। কেহই বেন একা।কা 

থাকিতে পারিতেছে না । ধিনি একাকী ছিলেন তিনি 

বধ আত্মপ্রকাশ করিলেন এই সন্গিলননুখ সম্ভোগ 

করিবার জনা । মানব যর্দ ভগবানকে ভাল না বাসে, 

তাহার নিকটে না আসে, তাহার নামে অয়ধবনি ন। 

করে, তবে ভগবান বেদন! অনুভব করেন । লেই জন্যই 

তিনি নীবের নিকটে প্রেম ভিক্ষা! করেন। হতভাগ্য জীব 

ফ্াহ।কে চিনিতে ন! পারিয়। কত অপমান করে, বিদায় 

করিয়া দিবার চেষ্টা] করে। কিন্তু ভগবান যে জীব- 

প্রেমাকাজ্দী; তিনি শত অপমান সহ্য করিয়াও 

জীবের ভ্বদয়-কুটারে একবার প্রবেশ করিবার পথ 

অন্বেষণ করেন। তাই তিনি শব্ধরূপে আমাদের কে 

ও রসনায় প্রকাশ পাইতেছেন ! এই শব্দকে অপমান 

করা তুচ্ছ কর! আমাদের কিছুতেই উচিত নহে। 

এই শব্দ হইতেই সকল পাইব, পঞ্চেক্িয়ে অতীন্ছ্িয 

ভগবানের মাধুধ্য সম্ভোগ করিয়া জন্ম ভুলিব, মরণ 

ভুলি, ইহকাল ভুলিব পরকাল ভুলিব। শিশুর সমুদায় 

ছুঃখ-যাতনা যেমন দ্বরে যান “মা” “মা? বলিয়া 

ডাকিলে-জীবেরও ব্রিতাপ-আল! দুর হয় তেননই 

ভগবানের নামোচ্চারণে । এই নান-শ্রহ্গই আমাদের চির 

অবলম্বন | স্থ্টিরও প্রথমে শব, জীবের সাধনের 

প্রথমে শব । অীবের শিক্ষায় নীক্ষায় শব্ধ এবং সাধন- 

তদ্ননেও শব্ব। জীবের ক্ষুধা তৃষ। যাতনা আনন্দ 

সবই শব্দে প্রকাশ পায়--শব শুনিয়াই এক অপরের 

প্রাণের কথ! বুঝিয়। লয়। এই শব্দই আমাদের 

হাতকাগারে অপ্কুট ক্রন্দনবব এবং শ্মশানশয্যায় তারক 

ত্রন্ম নাম । 

সহসাধকগণ ! আমরা আজি কোথায় আনিয়াছি 
তাহা একবার বিশনরূপে হদয়গগম করিবার চেষ্ট) 

করি। এমন দিন ছিল যখন আমরা কেহই ছিলাম না। 

কিন্ত আঞ্গ কত দণে দলে আমর! এই. বিশ্বরঙ্গাপয়ে 

আপিয়াছি। আম আমাদের সম্মুখে অসত্য নাই 
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আমর! ক্ৃষ্টির কতই-না নব নব আলোকে ও সৌন্দর্ধ্য 

মণ্ডিত হইতেছি। পূর্বে যেখানে ছিবাম, এখন আর 

সেখানে নাই) পরে এখান হইতেও অনন্ত বিকাশের 

দিকে চলিয়া যাইব। এসি ক্রমেই স্কট হইতে 

স্মটতর হইতেছে । অনন্তের মধুর বাঁশরী গানে-- 

শব্দব্রদ্দের তানমানুলয়পরিশুদ্ধ সঙ্গীততানে এই স্থৃষ্টি 

নাঁচিতে নাচিতে কোন্ অজানা অচেনা দেশের পানে 

ক্রমাগতই ছুটিতেছ। শবরন্ধের বেপুম্বরে হৃর্য্য নাচি- 

তেছে--চন্দ্রমা নাচিতেছে-__ছারাপথ, শিশুমার নাঁচিতেছে 
-সসগুর্ধিগুল নাচিতেছে--গঙ্গা যযুন। গোদাবরী নাচি- 

ডেছে--নরলোকে নরনারী, জলে স্থলে স্থাবর জঙগম 

সকলেই নাচিতেছে। ভূভুণবঃর্লোকের এ নৃত্য কখনও 
থামিবে না। এটা দেখিতেছি সঙ্গীতের দেশ, হাসির 

রাজা, আনন্দের সাম্রাজ্য ! আনন্দাদ্ধযেব খহ্িমানি 

ভূঙানি জায়ন্তে-_আনন্দেন জাতানি জীবস্তি-আনন্দষ্ 
প্রয়স্তাতিসংবিশস্তি । আমাদের উৎপত্তি আনন্দে, স্থিতি 
আনন্দে, পরিণতি আনন্দে । কে বলে আমর! শুতিকা- 

গারে জগ্মিয়াছি? কে বলে আমরা শ্মশানে মরিব। 

আমাদের জন্ম এত ক্ষুত্র নয়, আমাদের মরণ এত সহজ 

নয় । আমরা অমুতের সন্তান আনন্দের পুত্রকন্য।। 

সেই সচ্চিহ্ানন্দ ব্রন্ম আমার্দিগকে আশীর্বাদ করুন। 

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ। 
( অধ্যাপক ৮অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী 

নিবন্ধের অধ্যাপক শ্ধতীন্ত্রকুমার মন্তুমদার এষ-এ, 

পি-এইচ. ডি কৃত অনুবাদ ) 

( পূর্ববানুবৃত্তি ) 

সেশ্বর সাংখ্যসন্বন্ধে শান্্রীয় প্রমাণ । 

উপরে যাহ! বল! হইয়াছে তাহ! হইতে এক্ষণে এই 
কথা বেশ স্পর্টীকৃত হইতেছে বে, লাংখা ঈশ্বরান্তিস্ব স্বীকার 

করিতেছ্বে্ন । কিন্ধ কয়েকটা শ্লেংক আছে, যাহ! এই অনু- 
মানের বিরোধী বলিয়! মনে হয়। সেই প্লোকগুলি এই-_ 

“পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্বং পঠাতে ন নরাধিপ। 

সাংখ্যানাস্ত পরং তত্বং যথাবদনুবণিতং ॥ 

বুদ্ধম প্রতিবুদ্ধত্বা,ধামানঞ্চ তন্বতঃ | 
বুধ্যমানঞ্চ বুদ্ধঞ্চ প্রাহর্ধোগনিদর্শনম্ ॥” 
| | (মভা, ৩০৭ অঃ, ৪৫ ও ৪৬্ল্লো. )। 

অর্থাৎ--পপাংখ্যে পঞ্চবিংশ তত্বের অতিরিক্ত আর 

কোনও তত্ব স্বীকৃত হক্স নাই। সাংখ্যের! যাহাকে পরম 

তত্ব বলিয়া মনে করেন, তাহা! আমি বথার্থরূপে বর্ণন! 

অন্ধকার নাই। অসত্য অস্যষ্টিন্রপ মহান্ধকারের পয়ে আজ 

২১ কম, গর্থ ভাগ 

॥ যোগণান্তরে এইরূপ বল! হইয়াছে যে, 
জানের সার যেত্রক্ষ তিনি কেবল অজ্ঞানাবন্ধ হুইয়াই 
জীব হয়েন । স্মু্রাং, যোগশাস্ত্রে ক্ষ ও জীব এই ছয়ে 
কথাই বল! হইয়াছে ।” এখানে ইহ! স্পষ্টই বল! হুই- 
তেছে বে সাংখ্য জীবের অতিরিক্ত আর কোনও তত্বের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; কেবল যোগার্শনেই ইহা 
স্পষ্টতঃ শ্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি 
যে, অন্যান্য আরও অনেক সুত্রে ইহা স্প্টই 
ক্বীকৃত হইয়াছে বে, সাংখা পঞ্চবিংশ তত্ব হইতে 
অতিরিক্ত তত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
দ্বীকার করেন। তাহ! হইলে আমরা এই হইটী 
বিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য কিরূপে সাধন করিতে পারি? 
অনেক প্রকারে এই সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারা যায়। 
প্রথমতঃ, উপরি-উক্ত শ্লোকটার পাঠ ভিন্নরূপ হইতে পারে; 
দ্বিতীয়তঃ, ইহা প্রক্ষিপ্ত (10697001707) হইতে 

পারে; তৃতীয়তঃ, পৃর্ব্বে ষে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে 
তাহাদের সহিত ইহা! একেবারে অসমঞ্জদ নহে । উপরি- 
উক্ত শ্লোকটার এই অর্থ হইতে পারে যে পঞ্চবিংশ তত্ব 
অর্থাৎ পুরুষই পরম তত্ব;ইহার উপরে যাহা, তাহা 
নিস্তত্ব, এবং 'ইহার ভিন্ন নান দেওয়া হইয়াছে, যথা 
্রঙ্ধ বা ঈশ্বর। ক্তরাং, সাংখ্য যদি পর্ধবংশ তত্বের 
অতিরিক্ত আর একটী তত্ব স্বীকার না! করেন, তাহা 
হইলে ইহার দ্বাপ্া কোনও অসামঞ্জস্য সাধিত হয় না। 
অধিকস্ত, সাংখ্যের পুর্বো্ধ ত হুত্রগুলিতে একথা স্পষ্টই. 
বল। হইয়াছে যে, সব তবগুলিই €( এমন কি জীবও ) 
পরম পুরুষের সর্থ €(9৮০18663 ), তাহা হইলে সাংখা যদ্দি 

পরম পুরুষকে কোনও তত্ব বলিয়া না ধরেন তাহাতে 
কোনও দোষ হয় না। পুনশ্চ, পুর্বব হুব্রগুলিতে ইহ! 
স্প্ইই, বল! হইয়াছে যে, জীব (বাঁহা পঞ্চবিংশ তব): 
ব্রিগুণী বা ত্রিগুপান্ধিত ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নে, 
হৃতরাং এই উপাধি বর্ন করিয়া জীব ঈশ্বরের সহিত 
এক হইতে পারে। এক্ষণে এই সকল কথা বলির 

ংখ্য বদি ঈশ্বরকে একটা অতিরিক্ত তত্ব বলিয়া উল্লেখ 
না করেন তাহাতে বিশেষ দোষ হন না, কোনও অসাম- 
জস্য থাক! তে! দুরের কথা । পুনশ্চ, একথা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, পূর্ব্বোজ স্ত্রগুলিতে ইহা পুনঃ পুনঃ 
ও দৃঢ়তার সহিত বল! হইয়াছে যে সাংখ্য ও যোগ এফ, 
অর্থাৎ উভয়ের বিষয়টা এক ) কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরের 
কথ! বল। হইয়াছে এবং ইহাতে ইহ! দেখাইতেছে বে, 
এমন কি, যদিও সাংখ্য সাক্ষাৎসন্বন্ধে ঈশ্বরের কথ! বলে 
না ( একথা! যে সত্য নহে আমরা পূর্বেই তাহা দেখাই- 
য়াছি ), তথাপি ইহা! অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও ঈশ্বরের কথ। 
বলে, এবং সাংখ্য যে ঈশ্বরাস্তিত্ব অস্বীকার করে, ইহা 
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চে দুরের কখ।। ইহাতে পুর্ব জ. বিগোধের মীমাংন। 

হইছেতেে। 

তগবদপীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (বযাঁছ। মতা গারতের 

উম্মপর্কোর একটা অংশ )॥ জীবের স্বভাব ৭1 প্রকৃতি এবং 

ভব ও ঈশ্বর গদ্বন্ধে সাংখ্যের যে মত গাহ। পগিষ্কার- 

রুপে বর্শিভ জহ্কস্থাছে। বে প্লোকগুলিতে এই মতের 

অরবতারণ! ধ্ইয়াছে সেগুলি আমর! এক্ষণে বিবেচন। 

করিয়। দেখিব। ৃ 

আচ্ছেদ্যোহ্য়নদাহোহয়মকেদ্যো২ইশ
োধা এব চ। 

নিশা লর্বগ্তঃ স্থাগুরচলোহয়ম্ সনাতন? ॥ 

অবাক্কোহয়মচিন্তেতাধ্য়মবিকারধে।ইয়
যুডাতে |” 

(গীতা, ২৪২৫ লো )। 

ভর্থাৎ, “আত্মাকে ছেদন কর! যায় না, দহন কর। 

হায় না, ক্রেদযুক্ত ও পোষণ করাও যায় ন!। ইহ1 নিতা, 

সর্বগত, স্থাণুং অচল, অনাদি, অব্ন্ত, অচিন্ত্য ও অবি- 

কার্ধা।" এবূপ বর্ণনা কেবল পরমপুকষেরই হইতে 

পারে, কারণ কেবল পরমপুরুষই বস্তুতঃ সর্ধগত এবং 

ভীবাআ। উপাধিযুক ; এই ব্যাথ)াটা নিম্মপিখিত প্লোকের 

দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে । সেই শ্লেকটী এই-- 

শদেহী নি চযমবধ্যে।হয়ং দেহে সর্বসা ভারত । 

তন্মাৎ লর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুম্থসি ৯ 

(গীতা, ৩ণল্লোঃ )। 

অর্থাৎ, “এই আত্মা, বাহ সর্ববশীবের দেহে বিরা জ- 

মান, তাহা সর্বদাই অবধা ; এই কারণে, হে ভারত, 

গর্ধশীবের মৃত্যুতে তোমার শোক করা উচিত নছে।” 

ইহার সহত ১৭শ শ্লোকটাও পাঠ করিতে হইবে; তাহ। 

এই--. ও 

*অবিনাশি তু তছ্িদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্। 

বিনাশমব্যয়স্য।স্য ন কশ্চিৎ কর্ত,মর্ছতি* | 

অর্থাৎ, “বে আত্মা সমন্ত পৃথিবীকে ব্যান করিয়! বহি- 

বাছে, তাহাকে অবিনাশী বলিয়া! জান; ইনি অবায় 

বলির! কেহ ইহাকে বিনাশ করিতে পারে ন। ।” এখানে 

এই কথ! লক্ষ্য করিতে হইবে যে শঙ্কর ও অন্যান্য 

তাষ্যকারদিগের মতে তিৎ? ও “যেন” শবে ব্রচ্মষকেই 

বুঝাইতেছে। এ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটাতে সব ভিনিষ- 

টাকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে । 

সেই শ্লোকটী এই-- 

"এবা ত্রাঙ্গী স্থিতিঃ পাথ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। 

স্থিত্বাস্যামস্তকালেহপি ব্রঙ্গনির্ববাণমৃচ্ছতি” ॥ 

(শী. ৭২ শ্লোঃ), 

অর্থ/ৎ, “হে পার্থ, ত্রাঙ্ষী স্থিতি এইরূপ ; এবং ধিনি সেই 

অবস্থা প্রাপ্ত হন তিনি আক এই সংসারে পড়িয়া 

মুহ্যমান হন না? এমন কি, মৃত্যুকালে ও যিনি তাহাতে 

€ 

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ 

মি 

গর্ত নিক্ষেপ করি। 

ভূত উৎপন্ন হয়। হে কুত্তীপুর, প্রকা$ সকণ ভূতে 

২২৩৯ 

১৩শ অধ্যায়েও এইরপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। 

বথ1-- 

“উপদ্রষান্ুমস্তা চ ভর্তা ভোক্। মথ্খেরঃ। 
পরমাঞ্জেতি চাপ্যুকে। দেহেংশ্মিন্ পুঞ্বঃ পরঃ” ॥ 

(শী, ২২ শ্লোট )। 

জর্থৎ, “যে পুরুষ ( আম্মা) এই দেখে বিদ্যমান, তিনি 

প্রকৃতির অতীত; তিনি ভ্রষ্টা, অনন্ত, ভর্তা, ভোক্তা, 

মহেশ্বর ও পরমাম্মা। এহরপ-_- 

“মং নর্কেষু হুতেষু ভি ন্তং পরমেশ্বরং | 
বিনশ্াৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি* ॥ 

(গী, ২৭ শ্লোঃ), 

অর্থাৎ, “থিনি পরমপুরুষকে লকল বিনাশশীল ভুত 

অবিনাশিরূপে দেখেন এবং সব্বভুতে সমভাবে বিদ্য- 

মান দেখেন, [নিই ঠিক দেখেন ।” এবিষয়ে ১৪শ 

অধ্যায়ের নিম্মলিখিঠ প্লেকগুপি আরও তোর দিতেছে । 

সেগ্লোকগুলি এই- 
"মম যোনিমহত্বক্ষ তশ্মিন্ গর্তং দধাম্যহং। 

সম্তবঃ সর্ববভূতানাং ততে। ভবতি ভারত? 

সববধেনিষু কৌগ্ডের মূর্ত সম্ভবস্তি বাঃ। 
তাপাং ব্রদ্ধ ষহদ্ যোনিরহং বীজ প্রদঃ পিতা ॥ 

(শী, ৬ ও ৪ শ্লোঃ), 

অর্থাৎ, “প্রকৃতি আমার (ঈশ্বরের) যোনি, জমি তাহাতে 

হে ভারত, তাহা হইতেই সকল 

মাত এবং আমি ( ঈখনর) তাহাদের পিতা” । সুতরাং 

তগব্দগীতার মতেও সাংখ্য ঈবরাস্তি্ব স্বীকার করে, 

এবং জীব এই ঈথরেরই বনহুধ। প্রকাশ মাত্র; অথবা, 

অন্য কথায়, জীব ত্রিগুণী বা ত্রিগুণান্বিত ঈশ্বর। 
ভাগবত-পুরাণে কপিল ও দেবাহুতির কথেপকখনে 

বেসাংখ্যের কথ। মাছে তাহাতে আমরা ঈশরাস্তিত্থ 

সম্বন্ধে এ এক কথাই দেখিতে পাহ। নিকপিখিত 

শ্লোকগ্ড'শ ববেচনা করিয়। দেখ! যাউক-_- 

“অহংমসাতিমানোখোঃ কামপোভাবি ভিন্মলৈহ। 

ৰীতং বদ। মনঃ জ্তদ্ধমহঃখমন্থং সনং ॥ 

তদ। পুরুষ আত্মনং কেবণং প্রকতেঃ পরং। 

নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরানবাণমথপ্ডিতং ॥ 

জ্ঞানবৈরাশাধুক্তেন তক্কিযুজেন চাম্সন1। 

পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রক্কতিঞ্চ হতোগসম্ ॥” 
(ভা. ৩য় স্বন্ধ, ২৫ অঃ, ১৫--১৭ শ্লেঃ)। 

অর্থাং, “চিত্ত যখন কামলোভাদিকূপ মল।--যাহ! 

“আমি এই+১ “ইহ! আমার”, ইত্যাদিরপ জ্ঞান হইতে 

উদিত হয়-_-হুইতে মুক্ত হয় এবং তদ্ধেতু নিচে 



৪৪ 
শুদ্ধ হয় ও স্বখছুঃখে উদ্াসীনবৎ থাকে, তখনই জীবাক্মা 

ঈশ্বরকে দর্শন ঝরে) ধিনি প্ররুতির অতীত, ত্রিবিধ- 
হুঃখাতীত, সর্বদাই আয্মগ্রকাশবান, হুক, অথণড, জ্ঞান 

বিরাগ ও শুক্তিযুক্ত-চিত্ত ; এবং জীবাশ্না তখন প্রক্কৃতি- 

কেও উদাসীনবত দর্শন করে, কারণ গ্রকৃতি তখন তাহার 

নিকট শর্ক্তহীন1” । নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিও ৰিবেচন। 

করিতে হইবে-- 

' “অনাদিরাত্মা। পুরুষে! নিগুণঃ প্ররুতে পরঃ। 
প্রত্যগাত্ম। স্বয়ংজ্যোতিরিশ্বং যেন সমান্বতম্ ॥ 

স এষ প্রন্কাতং সুক্সাং দৈবীং গুণমম়ীং বিভুঃ | 

যদ্চ্ছগৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীপয়। ॥ 
খুণৈববিচিত্রাঃ কজতীং স্বরূপ: প্রকৃতিং প্রজা । 
বিলোক্য মুমুহে সদ। স হ₹হ জ্ঞামগৃচয়া ॥ 

এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্ব প্রকৃতে। পুমান্। 

কন্মন্ ক্রিয়মাণেযু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥ 
' তদস্য সংস্যতির্বন্ধঃ পারতস্তথ্যথ। তত্ক তং । 

ভবত)কর্ত,রীশস্য সাক্ষিণে| নিবৃতাত্মন2 ॥ 

( ভ1. ৩য় স্বন্ধ, ২৬অ, ৩--৭ শ্লোং)। 

অর্থাৎ, “পুরুষ ত্রিগুণাতীত। তিনি গ্রক্কতির 

অতীত, অ প্রত্যক্ষ ( 01019919971911)19 ), ম্বপ্রকাশ এবং 

ইহার দ্বারাই ভগত ব্যস্ত । সেই পুরুস কেবল লীপা- 

চ্ছলে হুশ্স ও দৈবী প্রক্কৃতিকে উপভোগ করেন; এই 

খ্রক্কতি ত্রিগুপান্থিত। যিনি নিজের মত বহুপ্রকার 

জীব ত্ষ্টি করেন সেই প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া পুরুষ 

 ভতক্ষণাৎ অজ্তানবশতঃ মুঢ় হইয়া পড়েন । এইবপে 

প্রকৃতিকে নিজ আত্মা ভাবয়! পুরুষ নিজেকে সকল 

্ষার্য্যের কর্ত! বলিয়া মনে করিতে থাকেন, কিন্তু বস্ততং 

কার্ধ্য প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। নেই জন্য 

আনন্দরূপ ঈশ্বর--ধিনি কেবল সাক্ষীন্বরূপ, কর্তা নহেনঃ 

তত্ববোধিন? পত্রিকা রণ | 

ভাহর বন্ধন রচিত হয় এবং ছন্সগুন্সান্তর পরিগ্রহ করিতে | 

হয়।” এই শ্লোকগুলিতে একটা জিনিষ লক্ষা করিতে 

হইবে। এখানে গ্রক্কৃতিকে 'দৈবী ও পুরুষকে “প্ররুতিপর' 

অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত বলা হুইয়াছে। ভাগবতের শ্প্রসিত্ধ 

ভাষ্যকর্ধর প্রীধরম্বামী এই ছুইটা শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা 

করিযাছেন--প্ভত্র চাবরণাবক্ষেপশক্তিভেদেন প্রকৃতি- 

দ্বিধা, তত্রাবরণশক্ত্য। সৈব জীবোপাধিরবিদা । বিক্ষেপ- 

শক্ত) সৈব মায়া! পারমেশ্বরী। পুকরুষশ্চ জীবেশ্বররূপেণ 

হিবিধঃ, তত্র বঃ প্রকত্যাইবিবেকো। সংমরতি সজীবঃ। 

যস্ত গ্ররূতিং বশীকত্য বিশ্বস্ষ্্যার্দি করোতি স পরষে- 

শ্বরঃ 1” অর্থাৎ “নাবরখ ও বিক্ষেপ-শক্তিভেদে প্রকৃতি 
ছুই প্রকার-স্আবরণ-শক্তিযোগে প্রকৃতি জীবোপাধি 

'অবিদ্যা, এবং বিক্ষেপ-শক্তিযোগে প্রকৃতি পারমেশ্বরী 

'ছাক্ঠা।। পুরুষে বীব ও ঈশ্বর এই ছুই ভাব থাক! হেতু 
বহর ৪ ০০০০৮৮৯ 

২১ কল, ?্থ ভাগ 

পুরুষও ছুই প্রকার-প্রকৃতির অবিষেক নিবন্ধন বখন 

দেহ হইতে দেহাস্তরপ্রাপ্তি ঘটে তখনই পুরুষকে জীব, 

বগ! যায়, এবং যখন তিনি প্রকৃতিকে বশ করিয়া জগৎ 
রচনা করেন তখন তাহাকে ঈশ্বর বল! হুয়।১, অন্যান্য 
ভাবাকারের! শ্রীধরের এই ব্যাখ্যায় কোনওরপ আপতি 
উত্থাপন করেন নাই, সুতরাং আমর! ইহাকে ঠিক বলি! 
ধরিতে পারি। এক্ষণে উপরি-উক্ত ক্লোকগুপি হইতে 

ইহ বেশ স্পদ্থীকৃত হইতেছে যে ঈথ্বর আছেন এবং তিনি 
জগতের আপিকারণ, আর প্রকৃতি কেবল গাহার হুতস্তর 
যক্্রমাত্র এবং জীবাম্বাকল অরবদ্যাতেতু অিগুণ|ম্বিত 
ঈশ্বর । 

ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে নিয়লিখিত শ্লোক গুলি আরও স্পষ্ট 
গ্রমাণ :-- | 

”“এতাবানেৰ সংখ্যাতে। ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ। 

সন্নিবেশ! ময় প্রোক্কে। বঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ 
প্রভাবং পৌরুষং প্রাঃ কালমেকে ঘ:তা ভয়ং। 
'অহস্কাএবিমূঠল্য কর্ত,: প্রকতিমীরুষঃ | 
প্রকতে গু ণসামাপ্য নির্বিশেষসা মানবি । 
চেষ্টা! যতঃ স তগবান্ কালঃ হত্যুপলক্ষিতঃ ॥ 
অস্ত্যঃ পুরুষর়ূপেণ কালরূপেণ ষেো৷ বছিঃ। 

সমন্যেকত্যেব সত্বানাং ভগব!নায্মমাম়য়] ॥৮ 

( ভ।, ৩য় স্কন্ধ, ২৬আ, ১৪--১৭ শ্লোঃ)। 

অর্থাৎ, “ষে ( চতুর্বিংশতি ) তত্বের কথ। জ্ঞানীরা 
বলিয়াছেন, তাহ। ত্রিগুণী ব্রত্মের আবাসম্থান বলিয়া মৎ- 
কর্তৃক কথিত হইয়াছে; পঞ্চবিংশ তন্বটাকে কাল বল! 
হইয়াছে । ষ্কেহছ কেহ বলেন যে, কাল বঙ্গের শঞ্ষি- 
বিশেষ, ষাছা। প্রর্কতিসংযোগহেতু আত্মজ্নমূঢ় জীবের ৃ 
মনে ভীতি উৎপাদন করে; আবার কেহ কেহ বলেন যে 

যিনি সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত প্রকৃতিকে স্ৃ্িকাধ্যে উদ্ধুদ্ধ করেন 

তিনিই ঈশ্বর এবং তাহাকে কাল বলা হয়। ঈশ্বরকে 
বলা যাইতে পারে যে তিনি তাহ।র প্রশীশক্তিবলে সকল 

জীবের নিয়ন্তারূপে তাঁহাদের অন্তরে পুরুধব্ূপে অবস্থান 
করিতেছেন এবং কালপূপে তিনি বাহিরে বিদ্যমান 
রহিয়াছেন ।* 

উপনিষদও প্র একই কথা প্রাতিপাঞ্ন করিতেছেন। 
উপনিষদের দর্শনতত্ব সাংখা হইত্তে গৃহীত্ত হইয়াছে এবং 
উপনিধদ্ এই কথাই প্রতিপামিত করিতেছেন যে, সাংখ্য: 
নিরীখখবরবাদ বা অজ্ঞেয়বাদের উপদেশ করেন না, পরন্ধ 

ঈশ্বরাস্তিত্বই সক্ষাৎভাবে প্রতিপাঁদন করের । : 
(সম্পূর্ণ), 

০ এ 



] মহ! ভারতের ্ 

নীতি-বাক্য। 
বনপর্ব ৷ 

* (৬অনাথকৃষণ দেখ কর্তৃক সংগৃহীত ) 

যুধিঠির 1--ক্ষম] ধর্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা! বেদ, ক্ষমাই 

শান্। 

ক্ষম। ব্রন্ধ ও সত্য, ক্ষমা! ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপঃ 

ও শৌচ এৰং ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়! 
ক্হিয়াছে। 

ক্ষমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেভা, বোবেত্ব। ও তপন্বীদিগের 

লোক অপেক্ষা উপরিতন লোক প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 

যূর্কেদ-বিছিত কর্মাকাগী ও অন্যান্য কর্মশীল 

ব্যক্িদিগের লোকসমন্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়! নির্দিষ্ট 

হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের লোক ব্রচ্মলোকেই 

প্রত্িঠিত ও পুজিত হইয়া রহিয়াছে। 

ক্ষমা তেজস্বীদিগের তেজের স্বরূপ ও তপন্বীগণের 

ব্রঙ্গন্বরূপ । 

সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ক্ষমাই সত্য, ক্ষনাই যজ্ঞ ও 

ক্ষমাই শাস্তি। 

 ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের উভয় লোকই হত্তগন্ত; 

তাহার! ইহকালে সম্মান ও পরকালে শ্রেয়সী গতি 

, আআ হইয়। থাকেন। 
ধাহাদিগের ক্রোধ ক্ষমাপ্রভাবে পরাহত হয় তাহ! 

দ্িগের পরম পাবত্র লোক লাভ হইয়। থাকে, সুতরাং 

ক্ষমাই শ্রেষ্ট পদার্থ। 
| ( অক্জুনাভিগমন পর্বাধ্যায়--+১০১ 

দ্রৌপদী ।-_-কর্ধমই উত্তম মধ্যম প্রভৃতি পৃথক পৃথক 

লোকগ্রাঞ্তির সাধন ও কর্মের ফল অপারহার্য)। 

_. কম্ম পরিত্যাগ করিয়। ধর্ম দা ক্ষমা সরলতা ও 

লোকাপবাদভীরুতা৷ অবলম্বনপূর্বক কেহ কখন ইহলোকে 

উদ্নতি লাভ করিতে পারে ন|। 
(এ--৯০২ 

: সমুদ্বায় লোক ঈশ্বরের বশীতৃত হইয়া চলে? তিনি 

লমন্ত প্রাণীর প্রিরাপ্রিয় ও সুখ-ছুঃখের বিধাতা। 
(এ ১০৪. 

ঈত্ঘর মানবগণকে পুণ্যকর্দে অথব! পাপাচারে অনু: 

রুকু করিয়। সমুদ্ায় চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়] রকিয়াছেন ; 

কিন্ত 'এই পরমেশ্বর ইহ! বলির! হই লক্ষ্য বির 

ৃ ঘী১৪৫ 
'লমর্গ হয় না। 

যুধটির |-_যে ব্যক্তি ন্বর্মাদি ফণলা 5. লোভে রা 
চরণ করে, সে ব্যক্তি ধর্মণণিক) সুতরাং সে মুগ 
ফলানধিকারী ও ধার্শিকসমাজে জঘন্য বলিয়া পরি- 
গণিত। সে কদাচ প্রক্কৃত ধর্মফল ভোগ.করিতে সম্্থ 
হয় না। ৫ ক 

| (এ-১-১০৭ 

যুধিষ্টির (ধর্মই সনাতন সখ । ধর্ম কখন বিফণ 
হয় নাও অধর্মও ফলবান হয় না।* রা 

( অজ্জুনাডিগমন প্বধাধ্যায়-_-১০৯ 

সাগর পার-লিগ্ন, বণিকদিগের তরণীর ন্যায় স্ুর- 
লোক-গমনোম্মুখ মানবগণের ধর্মই একমাত্র ভেল। । 

(এ -১*৮ 
সর্বজ্ঞ সর্বরদশাঁ খষিগণ কর্তৃক আচরিত পুরাতন 

ধর্মে কচ অবিশ্বাস করিও ন!। 

৫ 

ফলদর্শন না হইলেও ধর্ঘ্ম ঝা দেবতার প্রতি অশ্রন্ধা 
কর! উচিত নহে । 

অনথয়া-বর্ছিত হইয়া! প্রযত্ব সহকারে যজ্ঞ ও দান 
করা কর্তব্য, যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম বলিয়। নি্দিই 
হইগাছে এবং কর্মের ফল ইহলোকেও দৃষ্ট হইতেছে। 

( এ--১১০ 
ভক্ত ব্যক্তি মরণশীল হুইয়াও যাহার প্রসাদে অমরত্ব 

প্রাপ্ত হয়, সেই পরম দেবতাকে কোন প্রকারে অব-' 

মাননা করিও ন!। 

(এ 
ত্রৌপদী।--ধৈবপর হইয়। কর্ম করিতে বিমুখ 

হওয়া! কোন ক্রমেই উচিত নছে। সতত কর্মানুষ্ঠানে 
নিযুক্ত হও, কদদাচ গ্লানিযুক্ত হইও না। ৮ 

(4--১১১ 

যে ব্যক্তি আলসাপরায়ণ হুইর! কেবল শরান থাকে, 

তাহাতে অলম্মীর আবেশ হয়। আর যে পুরুষ কার্য. 

দক্ষ, সে নিশ্চয়ই আপন কর্মের ফল লাভ করত অতুল 
এখবয ভোগ করে। 

সংশ্কই অপর্থের মুল; অসংশয়চিত্তে কীণ্ম করিলে 

অবশ্যই কার্ধাসিদ্ধি হয়; কিন্ত নিতান্ত সংশর়বিহীন ধীর 

ব্যক্তি নংসারে অতি হুল্লভ। 

| (খ--১১৪ 

আমি কর্ম করিলে অর্থসন্ধি হয়ন! এই বলিয়া 

কর্থে বৈরাগ্য প্রকাশ কৰিবে না । . 

€ এ-৮২১৫ 

ভীম।--দান, যত, সাধুগণের পুজা, বেলাধারন ও 

জার্জব এই কয়েকটা প্রধান বন্দ | 



২৪২ তত্তবোধিনী পত্রিকা টিরিরি রা 

ধপইি এই জগতের মল, ধর্শাপেক্ষা কিছুই উৎইষই | ক্রি ও টিটি সেই ব্যক্তিই তীর্থকল তোগ 
নছে। করে। 

(এ--১২১ 

হংস।--উৎরুষ্টের সহিত উৎরুষ্টের সঙ্গতি সাতিশর 

গুণপ্রসাঁধনী হয় সন্দেহ নাই। 
৫ € এ---১৯৫ 

দময়স্তী ।-_সর্ব প্রকার ত্বঃখে ভার্ধ্যাই মহোৌবধস্বরূপ | 
ভার্যাসম উধধ আর কিছুই নাই। 

€ এ--২১৬. 

_ লল।্”ছঃখিত ব্যক্তির ভার্ধযাই একমাত্র মিত্র । 
(খ--২১৬ 

্ময়স্তী ।--কাঁল পরিপূর্ণ না হইলে কেহই সৃত্যুগ্রাসে 

পতিত হয় ন। 

দময়ন্তী ।_-মানবগণের সুখহঃখ ও শুভাশুত সকলই 

দৈবারত্ত তাহার সন্দেহ নাই। 
(এ--২৩৭ 

দেব ।--পতিউ নারীর প্রধান ভূষণ। 
(খ--২৪৮ 

নল স্ত্রীলোকের স্বভাব অতি চঞ্চল। 
| (এ্ঁ--২৫৭ 

গ্তুপর্ণ এই মংসারের কাহারও সর্বজ্ঞতা নাই 

এক পুরুষে ভ্যানের. সয়্ক সমাবেশ থাক! নিতান্ত 

অসম্ভব। 
( --২৬১ 

বৃহ ।--ন্থখ ছুঃখ অর্তীর অকিঞ্চিৎকর । 

রী ।- _পুরুবার্থের অস্থিরদ্ব জানিয়) তাহার অভ্ভ্যু- 

দয় ব! নাশের বিষয়ে চিন্তিত হওয়া অগ্জৃচিত। 

&ঁ ।-বিপৎপাতে বিমোহিত হওয়া! কাপুরুষের 

লক্ষণ। 

প্র ।--দৈবের প্রতিকূলত! প্রবুক্ষ পুকুষকার 

নি্ষল হইয়। থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তির অস্ত£ 

করণ কদাচ বিষঞ্জ বা অভিভূত হয় না! । 
তে (এ--২৮৭--৬ 

পুজন্ত্য ।--মন্ুয্যের বহুপুঞ্র কাষন| করা বর্তব্য। 

| ( তীর্ঘঘাত্র। পর্ববাধ্যায়__-৩২৫ 

পুলন্তয |--বাহার হত্তত্বর পদদ্ধয় মন বিদ্যা তপ ও 

কীর্তি হ্বনংঘত আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থকল ভোগ করে। 

যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহপরান্দুখ ও সতত সম্তষ্ট, বাহার 

শ্ীরে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই, সেই ব্যক্তিই তীর্ঘকল 

ভোগ করে । 

০হ ব্যক্তি অহস্কারাদিরহিত, আল্লাহর, জিতে" 

€( ব--২৯৫ 
লোমশ ।--অধার্শিক লোক ধর্খবিরুদ্ধ বর্খ ঘার। যে 

অভয় লাভ করে, তদ্বিয়ে জাপনি কদাচ খেদ প্রকাশ 
করিবেন না । যশ্গবা অধর্পাচরণ ঘারা প্রথমতঃ অভ্যুদয় ' 

লাভ করিয়! স্থখ সম্ভোগ করে, পরে আপনাকে প্রভু বোধ 
করত শক্রসংহারে প্রবৃত্ত হুহয়' পরিশেষে স্বয়ং সমূলে 

' নির্ ল হইয়া থাকে | 

€( 8--৩৫৮ 
এ ।--অংস্কার হইতে অভিমান, অভিমান হইতে 

ক্রোধ ও ক্রোধ হইতে পিলজ্জত| জন্মে; সেই নিল জজতা- 
প্রভাবেই বিনাশ। 

| (খ--৩৫৯ 
লোপামুত্র! ।--এক বিদ্বান সাধু পু বহুসংখ্যক্ষ অনাধু 

পুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! 

( এ--৩৭₹ 
লোমশ ।_তপস্যাই লোকস্থিতির কারণ। 

.. (এ--৩৮১ 
উশীনর | -_ব্রক্ষাুতা। ও গোতা। করিলে যেরপ 

পাপ হয়, শরণাগঞ্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে তদ্ধপ 
পাপ জন্মে। 

(এঁ-_-৪৬১ 

শোন--যে ধর্থ ধর্াস্তরবিরোধী, তাহা কখন ৮৮ 

নহে ॥ পরম্পর-নবিরোধী ধর্মই প্রকৃত ধর্ম । 

(এ--৪৬২ 

হনুমান ।-_-আচার হইতে ধর্শের সম্ভব হইয়াছে । 

( এ--৫২৮ 

য্ অধ্যরন ও দান এই তিনটি সর্ধবর্ণের সাধারণ 
ধর্ম | 

(৮৫২৯ 

যুধিষ্তির ।”_-যে ব্যক্তি ধর্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত ন! 
করিয়া পাপে আসক্ত”হুর, সে অবশ্যই সেই পাপের কল 
ভোগ করে। 

(এ--৫৬৭ 

কুবের 1--যে ব্যক্কি ক্রোধের বশবর্তী হইয়া আপনার 
অনিষ্টপাতের প্রতি দৃষ্টি ন1 করে, যে ব্যক্তি একান্ত পাপ- 

বুদ্ধি, পাপাস্ম! ও কাধ্যবিভাগানভিজ্ঞ হইয়া পাপেরই 
অনুবন্তী হয়) যে ব্যক্তি কার্যাবিশেষানভিজ্ঞ, নিতান্ত 
মন্দবুদ্ধি, অকালজ্ঞ বৃখাচার ও বৃখাসম়াএদ্ত, সেই বাক্ষিকে 
ইহকাল ও পরকাল অশেষ ক্লেশে কালযাপন করিতে 
হ্য়। 



পৌষ, ১৮৪৮ 

যে ব্যক্তি সাহসপ্রিয় সামথ্যাভলাষী প্রবঞ্চনাপর ও 

ছুরাত্মা সে নিশ্চয়ই পাপপঞ্চছে নিমগ্ন হয়। 

( যক্ষযুদ্ধ পর্বাধায়--৫€৭২। ৩ 

শি 
৮০ পাশীশশিস পাশ তি 

সঙ্গীতে ভাব। 
(8010৭) 

(শ্রীনির্লচন্দ্র বড়াল, বি- এল.) 

সঙ্গী 5 ভাবদন্ব্বীগ্গ ললিত কলা) অন্তরের যে অনি- 
র্বচনীয় ভাব তাহা সঙ্গীতেরই দ্বারা ব্যক্ত হয়; তাই 
ভাগই সঙঈ্গ'ভের গ্রাণ। ললিত-কলাঁর উদ্দেশা সৌন্দর্যয- 
হাটি কর।। স্ুপ্রপিদ্ধ জাম্মীন দার্শনিক [গোর মে 

সৌন্দর্য্য ম!মুষকে বিশুদ্ধ, স্থাধী ৪ নিঃস্বার্ণ আনন্দ দেন 
এবং এক সময়ে বু লোক দেই মানন্দ উপভোগ করিতে 

সক্ষন হয়। 'আতএ? উত্তম সঙ্গীতের দারাও মান্ু'ষর চিন্তে 
ধ্ররূপ সৌন্দর্যান্থক্টজনি5 আননোর উদ্ভুন হওয়া উচত। 
যে সঙ্গীচ্চের দ্বার। এরূপ শৌন্দর্য্য বা ভাবের স্থষ্টি ন। 
হয়, তাহ1 সঙ্গীত নামের যোগ্য নয়। 

আকজ্কাপ আমাদের ওস্টাদি খ্াপদ বা খ্যাল গানে 

এরূপ পৌন্দশ্যস্থষ্টির দিকে গায়কদের বড় একটা লক্ষ্য 
থাঁকে না; ফলে ওস্াি গানের উপর অধিক্কাংণ ম।্্জত- 
রুচি-সম্পন্ন লোকই চট।-_বাস্তবিক চটিঠারও কণা । যে 
সঙ্গীত নানুলকে ইহশোকের ছুঃখ-ক্রেশ, এয়-ভাবন। দূর 
করিয়৷ অনস্ত আনন্দলে'কে লইয়া যাইবে, যে সঙ্গীত 
চির-বিচ্ছেধ্জঞ্জর চিত্তে শান্তির গমৃতধারা বর্ষণ করিবে, 

যে সঙ্গীত পৃথিবীর সববজ্বাশাযদ্বণ। ভুলাইযা স্বর্গের 
মন্দ/কিপীধার। পান করাইনে-_সেই সঙগীভের নামে 
প্রতিপদে বাধানুনাদ, কলঠড কে গহ্য করিবে? আগিকাস- 

কার ওষ্চাদি গানে প্রায়হ দেখা যায় যে, গাঁরক ও 
বার্কের মধ্য একট। প্রাতযোগিতাথ তাৰ চপে-কে 

কাহাকে পরাক্ত কত্তে পারে! হহার ঘবার। রপশ্যট 
হয় না-- গানের নামে তাগুবগীল। চলে । গায়কের পক্ষে 

গানই প্রধান ; গানের স্থুর ও কথা জুন্দর ও সুপ্পঃহাবে 
ব্যক্ত করাই তাহার কর্ভন্য;) এবং বাদকের কনা গারককে 

অগুসরণ করা-_মুহশাবে তবলা বা দুধে ঘা পিয়া গানের 
ছন্দ বাহির কণা--পাঁযককে কোনরাপে মাত রুম করিয়া 

নিজের খাাছ্ুরি দেখানো নয় | তাহ রশান্নাখ সত)ই 
বলিয়াছেন নে, ওস্তাদের এই সকল সঙ্গীতে "কৌশল 
আছে কিন্ধ দরদ নাহ । এই দরদ আমণা সঙ্গাতে 
চা--এই দরদই অপরের প্রাণ গণাতে পারে। গ!নের 
নামে খাদকের সহিত কপরৎ গানর উদ্দেশ্য নয়। 
বিন গ্রকৃত 2715 বা কলাশিৎ হইবেশ--নি গানের 
ভাবকে কখনও উপেশা করিবেন লা--ভাবশীণ প্রাণহীন 
গানে কাহার মন আরকি হইবে? 

আমি বলিয়া আসিলান যে, সৌন্দর্য/স্থষ্টি বা মান্ু- 
ষে। সুপ্ত সৌন্দর্বাঝেধ জাগ্রঠ করাই লপিতকলার 
উদ্দেশ্য। আমাদের ওল্ঠা্ি সঙ্গীতে যদি সৌন্দর্যয- 
স্ষ্টির প্রয়াস না থাকে বা অভাব থাকে, মে দোষ 

ঙ৬ 

০ পপ পা সত 

হইলে সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই বিফল হইল। আমার এই 
কথায় কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সঙ্গীতের মুর" 
তাল যদি ঠিক হয়, গা”্হলে এক অপূর্ব আনন্দ পাওয়। 
বায়) নে মানন্দ উপলন্ধ কারতে হইলে কিঞিঃং শিক্ষা ব 
এ (বায়ে 011001৩ চাই--অর্থাৎ এ বিষয়ে কিছু জান! 
চাহ । আমি স্বীকার করিযে নুর ও তাল ঠিকণ্হহলে 
করেকছগন বিশেষজ্ঞ বিশে আনন্দ পাইয়। থাকেন, 
কিন্মসে আবন্দ ভোগ করিধার ক্ষমত! সকলের নাই। এ 
আনন 1111911506071 ৭1 বিজ্ঞানের গাননা--233061)6060 
বা মোন্দর্য স্থইজপিত আপন্দ নয় । সঙ্গীত যানি 11)91190- 
(0৫! খা বিজ্ঞানের আনন্দ ধেয়, তাহলে ললিহকল। 
ভিনাণে ইঠ1 খাট হইবে কারণ লালঠ%ল। 11115৩150] 
ব৷ মাব্বপণীন আনন্দ প্রদান করে; বহুপোকচ একসঙ্গে 
সে আণন্দ উপগোগ কারঠে সমর্থ হম্ন। মামদের 
গুতদগণ স্ুরতাল বা সঙ্গীতের বাকরণের দিকে 
আ(ঠমাত্র।য় লক্ষ্য দেন, ফলে বদশ্ৃষ্টির পক্ষে বাঘাত 
থটে। তবে আনি একথা বপি না যে স্থর-তালের প্রতি 
লঙ্গয দিপার দরকাব নাই, কারণ রসগ্ষ্ট করিতে হইলেও 
এ গুপির প্রতি দৃষ্টি বাপা দরক|৭; আমি বলি, স্থর 
তাপ ও শাবের সাম্জ্রপা করিয়া! গান গাওয়া অসম্ভব 
নয়। পুক্ষে আমাদের সঙ্গীতে যে ভানের দি* উপেক্গ। 
করা হইত না তাহার প্রমাণ সঙ্গীতবিশারদ তানসেন 
সন্বন্ধ (ক:বদস্তী। তানসেন গানের ভাবে স্থরে তালে 
এরূপ তন্ময় বা আম্মছার, হইয়। গান গাঙ্ঠতেন যে, মল্লাব 
রাখিণী গাইলে বাধল উপাস্থত হইত, দীপক রাগিণী 
গালে অগ্নি প্রজ্বলত হইত। এইরূপ তন্ময় ৭ আম্ম- 
তাও তব সঙ্গাতে চাই। হহার দ্বারাই রপস্য'ই সম্ভব 

হয়) আর এরূপ গানই মানুষকে মুক্তির আম্মা? 

সপ 

পিস | পদ জপ সপ | পপ পাপী পপ পা স্পা পপ 

দিতে পারে। তাই তেজন্বী খ্ামী বিবেকানন্দ ববিস্বা 
[গপ্পাছেন ২ 
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সপীত বে শ্রেষ্ঠ যোগ এ কথা নিথা। নয়--যার এনে£ 
ভাবে প্রাণ-মন ডুাহয়! গীত কম্ম। পশ্চাঙা জবাশসা 
বোন রোগ্যাঞ্ডের কথ। আমরা কিহ কিছ গুনাহ ) 

তিন বণেন, ছঃখ কষ্ট যখন ষ্াকে শীত কবে তখন 
[ঙনি এগীভপরোততে আন কারদা নবশীান আপু ভন 
আমাদর েশে সঙ্গীতের উঞতি হে।ক কায়মনোন।ত্যে 
এই প্রথণা কার । সঙ্গীঠের নামে বাদাশুবাদ, টিবোধ 
দেশ হহতে ঠিরো হত হোক । 



২৪৪. তন্ুবোধিনী পত্রিকা চিনিনিরনিী 

| ভৈরবী--দাদ্র! । 

এই ঘে প্রভাত আলে! এই যে রবির কিরণ 

এই যে কল পাখী মেঘের সজল কালে! 

এই যে সবুজ শাখী স্কাতের জ্যোৎনা-আলো! 

চিত্ত কোথায়? চিন্ধ কোথাক্ব? 

এই ধে শ্যামল তৃণ আনন্দেরি ধারা 

*এই যে ফুলের রাশি বইচে পাগল পারা 
হাওয়ার কল বাশী ূ ধরণী তার হার! 

| চিত কোথায়? | চিত্ত কোথায় ? 
এই ধে তাহার পরশ 
নকল দুঃখে সুখে 
বীণ। বাজায় বুকে 

চিত্ত কোথার 
ডাক আসে যে তার 

ভেঙ্গে সকল বার 

থোজ করে আমার 
চিন্ত কোথায়? | 

কথা, সয় ও শ্বরগিপি---ই্রনির্শলচজ্জ বড়াল, বি-এল্ 1 
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২৪৬ | তত্তবোধনী পত্রিকা ূ রে ২১ কল্প, ৪র্থ ভাগ 

(৯ হিতে 

৫ টপ 

 ছিল। ইহা! ব্যহীত এই ছুইদিন প্যাপী উৎসবের অঙ্জ- 

সংবাদ | । ক্ধপে প্রথম দিন দ্বিগ্রহরে সার্যালভবনে 'যুবকসমিতি, 

শ্রীরামপুর ব্রাহ্ষসমাজ ।--গত ১১ই ও ১২ই ৃ এবং দ্বিতীয় দিন হ্বিপ্রঙ্রে ১নং বেনেপাড়া লেনে ভাছড়ী- 

পৌষ হ্রীরামপুর ব্রাঙ্মনম।তজের পঞ্চমষ্টিতম সাম্বংসরি ৃ হবনে “আর্ধাকনাাসম্মিলন” ও বালক শিশিরকুমারের 

উৎসব যথারীতি স্ত্রসম্পন্ন হইয়া! গিয়াছে । মহর্ষিদেবের । স্বৃতি উপলক্ষে “বালকবালিকা সম্মিলন” অন্ুঠিত হইর়া- 

সমসামস্িক ৬নন্দপাল মৈর মহাশয় ৬৫ বংসর পুর্বে : ছিল। ্ 

এই শ্রীরামপুরে ব্রন্গোপাসনার পবির অগ্নি প্রথম স্তাপন | স্থানীপ্ন অধিবামীগণ সকলেই এই ব্র-ঙ্গস্যাজকে 

কবেন 7 পরে কাহার সহদক্্রী হইয়াছিলেন ৬হ্র্গাদান | সানন্দে সাপনার্ধের মধ্যে বরণ করিয়৷ ল্য়ছেন। তাহ 

লাভিডী মহাশয় । 'অনস্থর মৈত্রনহাশয়ের অবর্তমানে তদীয় ৃ নিষ্ঠাবান্ ব্রাঙ্গণপণ্ডিত ও অন্তঃপুরচারিণীগও নিঃসক্ষোচে 

আত্মজতুল্য ৬মন্মগনাথ লাহিডী ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা : এই উৎসবে যোগদান কপিয়াছিলেন। অ্দক্রাহ্মনমাঞ্জের 

৮» প্রমথনাণ লাহিড়ী-_ উভয়েই 'আজীলন আপন ভাপন ইহাই চিরন্তন সাধন।-_হন্দুদমার্জকে পরিত্যাগ করিয়। 

শক্তি ও প্রীতির আহুতি দিয়! ব্র্দোপাদনার সেই পবিত্র 

অগ্িকে দিন দিন বদ্ধিত ছাঁড়া কখনও নির্বাপিত হইতে 

দেন নাই । তাহাদের মুহ্যর পর দীর্ঘকাল ধরিয়া উপ- 

যক্ত সাধক ও “সবকের একান্ত অভাবে মন হইয়াছিল, 

বুঝি, এষ্ট সুসমৃদ্ধ উপনগরীর বুকের উপর হইতে সে ' শুক্রবার হইতে উপ্ট[ডা্গ। ব্রাঙ্গলমাজের দ্বিতীর বার্ষিক 
পণিত্র অগ্নিকণা চিরদিনের জন্যই গিতিয়া গিয়াছে। উৎসব আরম্ভ হয়। এতদ্রপলক্ষে আনিত্রাঙ্গসমাজের 
কিন্তু বড় আনপ্দেরর সংবাদ এই বে, ৬ প্রদথনাঁগ লাহিড়ী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ছরেশচন্ত্র সাংখা-বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয়ের 
মহ্হাশায়র পুত্রবয় শ্রীমান্ সারির রী সা'র- : উপর প্রথম দিনের সান্ধ্য উপাসনার ভার অর্পিত হইয়া- 
নাথ বর্তমানে উপমুক্ত হইয়া! ৮তারিণীচরণ গুপ্ত মঠাশয়ের ' ছিল। তিনি উত্ত [দিবস যথাসময়ে বেদীগ্রইণসুর্ধ্বক 

পরিপারবর্গ এবং স্তাহাদের শ্রীরামপুরস্ বন্ধুগণের উদ্যন । উপাসণ। ও উপগেেশাদি প্রধান করিয়াছিলেন ) 'উপদেশের 
ও সহযোগিতার প্রোৎসাহিত হইয়। তাহাদের পিতামহ ই খিষয় ছিল “মামেকং শরণং ব্রণ । আদিঞাঙ্গসমাজের 
ও পিতৃদেবের সাধনাকে আপনাদের ৬ বনে বরন | আজাবন অঙ্গর।গী, উদীয়মান গীতিকাক কণ্ঠ উমান্ 

করিয়। লইতেছেন-_ নির্বাপি প্রায় ব্রদ্ধাপ্রিকে আবার | নিশ্মলচগ্র ক়াপ সানন্দে সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিক্ন! 
তাহার! ধীরে ধীরে গ্রজ্বলিত করিতেছেন । | সঞ্লের কৃতক্ঞতাঙান হহয়াছিলেন ও আনন্দব্ধন 

এঠডুপলক্ষে গহ ১১ই পৌব রবিশার গ্রাতঃকাণে র ্ারিাছিন 
কলিফাত। হইত আদি ব্রাঙ্মঘমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশ- 

চন্দ স/ংখাবেণগ্ততীর্ধ উীয়গান গীঠিকবি সুপঠ রম বিতরণ নি বিরত ক 

প্রমান নির্শণচন্্র বড়াপ, সাখারণ ব্রাহ্মসগাজের বিশিষ্ট | ইনং ক্রবেড়ে গেন নিখাসী শ্ীধুক্ত (শঠিকঠ মল্লিক, 
সভা ুশিশিরকুঘার দন্ত এবং আরও কয়েকঞ্ন ভদ্রলোক | তীহার প্রণীত এহু প্রশংসহ “পতপ্রসগ” ও “হই ভাই” 

আমন্ত্রিত হইয়া! শ্রীরামপুর গমন করিয়াহিলেন । ব্রদ্ষোৎ- | পুস্তক ছইখাশি বিনামূল্য সকল ব্রাদ্জসমাজ ও সাধারণ 

সবের পবিত্র পীঠস্ভান ৮ঠর্গাদান লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহেই ; পুস্তকালয়ে বিতরণ করিপেন। সম্পাদকগন কেবলমাত্র 
প্রাতরুপাদনার আয়োজন হইয়াছিল । উপ1সনাগৃহটী । তিন আন। মুল্যের ডাকটিক্টি তাহার নিকট পাঠাইশেই 

পত্র-পুষ্প্তও পতাক। দ্বার! সুন্দররূণে সঙ্ষিত হইয়ছিল। ূ হইবে। “সংপ্রপঙ্গ”থ,নি শ্রর দহ শত পৃঠার় 

প্রভাতে উধাকীর্তন বাহির হইয়াছিল। অশুঃপর কপি- ৷ সমাপ্ত । মুল্য ॥*। “ছুই ভাই” উপন্যাস-__মূল্য ১২। 

কাতা হইতে সকলে আগ্িলে বেলা ৯ ঘটিকায় উপাসনা ৰ ভাল বাধান ও চিত্রযুক্স। 

নয়, তাহাকে সঙ্গে পইয়াই অগ্রণর হহুতে হহবে। 

সমাগত শুদ্রজনগণের আদর-মাপ্যায়ন ও তাহাদের 

আহারাদির আায়োসন অঠি-স্ুন্দর হইয়াছিল। 

উপ্টডাঙ্গা ব্রা্সমাজ ।-_-গত ৯ই পৌষ ০ শশী ৮ ০ শ্স্মস  , পপ 

আরস্ত হুয়। | টিটি 
সান্ধ্য উপাসন|র হারান হাহ ৬মহেজনাথ |. শোক-নংবাদ। 

সাল্গ্যাপ মহাশয়ের গৃহে । এই উভয় কালের উপদেশ ও | 

উপাসনার ভাঁর লইয়াছিলেন শ্রীস্রেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদাস্ত- স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ।-_-গত ৮হ পৌষ বৃহস্পতি: 

তীথ মছাশ॥ এবং সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন শ্রমান্। বার অপরাহু বেল! ৪ ঘটিকা'র সময় ভারতের রাজধানী 

নির্মলচপ্র বড়াণ ও শ্রীমতী মনোরম দেবী । দিলীনগগাতে স্বামী শ্রদ্ধানন্ন তাহার স্বায় বালভখনে 

১২ই পৌধ প্রাতঃকালে যথারীতি উপাসনারি. হইয়া- | আব্দুণ রশীদ নামক একজন, মুসলমান আততান্মীর 
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হস্তে প্রাশশিসঙ্জন কর্পয়াছেন। মৃঃাক!লে ডাগর 
বয়ংক্রম হইয়াছিল ৭১ বংপর। (নি সম্প্রত নিউমেো- 
'নিয়। রোগে ভুগিভেছিলেন। উক্ত পিবন অপরাহ্থে 
আবাল রলীদ স্বামীপীর গৃে প্রবেশ করিয়া তাঠার 
সিত ইস্লামধর্্ম সম্বদ্ধে আলোচনা কঠিতে চাহে, কিন্ত 
স্বামীজীর শারীরিক অনুস্থতানিবন্ধন ও আগোচনা 
ভরিষা'তর না স্থগিত রাখা হয়। অতঃপর মাব্দল 
রসীণ জলপানের ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে স্ব(মীতীরু আদেশে 

তাহার ভূঃয ধরম লিং তাহাকে পাশের ঘরে লইয়া যায়। 
জঅলপান শেষ করিয়াই দে দৌড়াইয়। স্বামীনীর গে 
পুনরায় প্রবেশ করে এবং তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়। 
উপযুণপরি চারি-পাচটা গুলি ছোড়ে। এই সংংঘ।তিক 
আঘাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ মৃতামুখে পতিত হন। 
প্রভুকে রক্ষ! করিতে যাইয়। ভূহা ধরম পিংও আততায়ীর 
হস্তে ভীষণরূপে আহত হয়; স্থখের বিষয়, হাসপাতালে 
প্রেরিত হইয়া স্থচিকিৎপায় সে ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া 
উঠিতেছে। 

জলম্ধরের আইনবাবসায়ী লাল! মুদ্দ'রাম ভগবৎ- 
প্রেরণায় কিরূপে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হইয়া আর্ধাসমাজের 
কর্ণধার হইলেন, কিরূপে তিনি গুরুকুলের গ্রতিষ্ঠ! 
করিলেন, কিরূপে তিনি রাউলাট আইনের প্রাতিবাদ- 
কল্পে রাজনীতিক আন্দোলনে সংস্ট হইলেন, কিরূপে 
তিনি মহাত্স। গান্ষীর সহযোগী হইয়া হিম্কু মুসলমান- 
মিলন ও অসহযোগপ্রচারে ব্রতী ইইলেন, অতঃপর 
কি কারণেই বা রাজনীতিক সংস্রব বজ্জন করিয়। হিন্দু- 
সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোপনে মনোনিবেশ করিলেন সে সব 
পুরাণ ইতিকথার আলোচন। বনু সংগাদপত্রেই হইয়াছে, 
স্গতরাং আঁমর। এখানে তাহ! হইতে নিরস্ত হইলাম। 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুতে ভারতের অন্ধকারপ্রায় 
জাতীয় জীবনের কত বড় মঙ্গল দীপ্টী যে আন নিবিয়! 
গেশ, তাহার খুগ'যুগ সঞ্চিত অন্ধকার যে আরও কত 
নিবিড় হইয়। উঠল,_-ষে ক্ষতি যে আঘাত আমর! 
পাইলাম, তাহার ছুঃসহ বেদন| অনবরত বুক বাঞ্জিতে 
থাকিলেও-_আজ সে কপ! তাবিবার অবসর শামাদের 
নাই। আঙ্গ শুধু মনে পড়িতেছে ভারতের যুগ-যুগ- 
হ্যাপী হুর্ভাগ্য-গাণা--তাহার  দ্ীর্ঘকালের একজাতিত্ব 

লাভের প্রয়াস বোধ ভয় অনেক দূ পিহাইঘা গেল। 

এই গুপগ্তহতার অনা যে কোন কাখশহ থাক ন। 
কেন, ইন্ক অস্বীকার করিতে পার! যায় ন। যে, সাম্প্র' 
দায়িক ধর্দ্দবিদ্বেষ এবং ধর্দ্মান্ধতাই ইহার অন্যতর 
প্রধান কারণ । ভগৰংপ্রাতিযুলক সম্যধর্মকে অন্তরে 
গ্রহণ করিলে কি বিন্বুসমান্ষে, কি মুসলমানসমাঞ্জে ধণ্মা- 
স্ধতা ও সাম্প্রদায়িক খিদত্বেধের 'অসসর গাকতে পাৰে 
ন।। প্রার্থনা করি, স্বামী শ্রন্গানন্দের মৃত্যুর ফলে দেশ : 
হইতে, সকল সমাঞ্জ হইতে এ সাম্প্রনাপক দত 
তিরোভিত হৌক, দেশে পুনরায় মিলনে! ন্মঙগ বায়ু 
প্রবাহিত হৌক, শ।গ্তির দম ফল উৎপর হোৌক। 

গ্রন্থ- পরিচয় | 
ছুতাই | _সচিত্র সামাজিক ও নৈতিক উপন্যাস । ব্যয় 

শ্রশিতিকঠ হল্িক | স্থিত ্ি 
গশ্বাস্থ)” ও “সংপ্রসঙ্গ”গ প্রণেতা 

প্রণীত। ৬৬নং মাশিকতল! ্ট বেঙগণ প্রিটিং ওয়াকস্ 
এবং ২নং চক্রবেড়ে লেন, এান্থকগারেখ নিকট প্রপ্নুবা। 
মুপ্য ১২ টাকা। ১৬ পেনী ডবল ক্রাউন আকারের 
১২২পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । : 

সকল দেশেই গল্পসাহিত্যের আদর আধিক--্যাহার। 
গল্পের মন্থরাগী.--কষ্ট করিয়। নীতিতত্ব বা ধর্ম্ভৰ পাঠ 
কগিতে অভিলাধী নহেন, তীহারা যাহাতে কথ:র ছলে 
সুশিক্ষা পান, পুন্যের দিকে আকুষ্ট হইতে পারেন, সামা- 
[গিক দোষ দূর করিয়া শ্ুনাম অর্জান করিতে পারেন, 
প্রবীণ গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
একই পিঠার ছুই পুত্র, সংসঙ্গ গুণে একক্রন কত উন্নত 
হইতে পারে, এবং মার একজন সংসর্গদোষে কিরূপে 
অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয় তাহ! বিশদভাবে এই 
গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে । শ্রেয়; ও প্রেয়ের যে তত্বকথ। 
উপনিষর্দে আছে, শ্রদ্ধেয় স্থ প্রবীণ গ্রস্থকাঁর £ই উপন্যাল- 
থানিতে তাহাকেই মান্রযের সমাজে নামাইয়। আনিয়া 

মুর্ত করিয়। দেখাইয়াছেন। 
প্রসঙ্গতঃ ইহাতে কন্যাদা য়গ্রস্ত বাক্তি, বিধব।, কুমারী, 

অনাগ, দরিদ্র, প্রায় সক্ষল শ্রেণীরই স্থখ-্ছঃখের কথা 
আলোচিত হইয়াছে । গ্রস্থখানি একাধারে গল্প ও 
সদৃপদেশে পূর্ণ। আশা করি গ্রন্থথানি সকলের নিকট 
সমাদৃত হইবে। 

দান প্রাণ্তি। 
কলিকাত1, ভবানীপুর ত্রাঙ্মলমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় 

শ্রীযুক্ত শিকিকঠ মল্লিক মহাশয় ১৮৪৬ শকের ২৯ পে 

ভাদ্র তারিখে আদিরাদ্ষলমাজে ১০০২ এক শত টাক। 

দান করিয়াছিলেন । তিনি পুনরার ১০৯২ এক শত টাক! 

দিয় গত ১৯২৬ খৃষ্টানদের ২রা অক্টোবর (১৮৪৮ শকের 

১৫ই আশ্বিন) তারিখে উক্ত ২৯০২ ছুই শত টাকা 

ভবানীপুর বাক্কিং কর্পোরেশনে শত কর! বাৎসরিক 

৬ টাক! স্থদের ৩১৬ মাসের স্থিত গচ্ছিতের ১৬**নং 

রসিদ আরদিব্রাহ্গসমাজে দান করিয়াছেন । তাহার হচ্ছ। 

ষে উক্ত টাক এককাপীন খরচ না| করি! কেবল মাত্র 

ইহার সুরের টাকাই আদিক্রা ঞ্ষসমা্ধের হিতার্থে ব্যয় কর! 

হয়। শিতিকঠ বাবুর এই উদ্দারত। নমাঞ্জহিট তযীগণের 

অনুকরণীয়। 

আদিব্রাল্দনমাজ। 

আয়-বার়। 

১৮৪৮ শকের অগ্রহায়ণ মস । 

আয় ৭৯৬॥৬/৬ 
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দগুরী ৪২ 

মাশুল ৮/০ 

গীতার মূল্য হন 

এ মাগুল ৪ 

এ কমিশন রং 

৫ আী দগ্তরী ১০২ 
৫ .. উপ ০৯৪৯৯১২০০:১৬৯১১০৩০ এ, 

সমষ্টি নী 

স্পেস সপ্প শী শীল 

সর্ব সমষ্টি ৫৯ ৭/৩ 

স।ন্ঘংসরিক ব্রন্মোৎসব। 
আগামী ১১ই মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি- 

ব্রা্মমমাজ-মন্দিরে ব্রন্মে'পানা হইবে । অতএব এ দিবস যথাসময়ে 
উক্ত গুহে সকলের ৪৮৯: ৯১৯১৫ | 



আদর্শ মিষ্টান্ন ভাঞ্খার 
(২১৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ইট, শ্ীমানি বাজার ) + 

আমাদের এখানে সর্বববিধ মিষ্টাম্ন অতি বিশুদ্ধ স্বৃতে প্রস্তত হয়। আমরা বিবাহাদি উত্সবের 
কণ্টাও লইয়া থাকি । আমাদের দোকানের বিশেষ সুবিধা এই যে বনিয়। খাওয়ারও বন্দোবস্ত আাছে। 

ডাঃ উমেশচক্দ্র রাঁয় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগদ্িখ্যাত 

পাগলের মহৌষধ। 
৫০ ( পঞ্চাশ ) বশুসর যাবত আবিষ্কৃত হইয়! শত-সহস্র ছুর্দাম্ত পাগল ও সর্বপ্রকার বায়ুখস্ত 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মুচ্ছণ, মুগী, অনিদ্রা, হিহ্িরিয়া, অক্ষুধা, স্মায়বিক ছুর্নলতা প্রভৃতি রোগে 

আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিন! মুল্যে পাঠাই । প্রতি শিশি মূল ৫২ পাঁচ টাকা । 

এস, সি, রায় এগু কোং 

১৬৭5 কর্ণওয়ালিস গ্ীট, কলিকাত! ॥ 

আমি অতি আহলাদের সহি ত জানাইতেছি যে ডা. 0. 72) শাবিষ্কত পাগলেব মহোৌধণ আমার এক্স পিভৃব্য 

ধ্যবহার করিয়। বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন । তীাহ।র উন্মাদরোগ প্রবল হইলেই তিনি উহ! ব্যবহার কষিতেন 

এবং তাহা অগ্রিতে জলের ন্যান্স কাধ্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়। নিয়ে প্রত্যেক উদ্মাদরো গীর 

ভাম্য ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতে পারি। ইতি-- 

৫)১বি, বারাণসী ঘোষের সেকেগু লেন ] 
যেড়াসাকো, কলিকাত। । শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

১০১ ১২, ২৪ 

ধর, 
ৰ বেহাল ১২৪ ৪ পারগণী। ॥ 
াঞ্চ নার হও ট্রাট শৌভাবাজার, 



স্থাপিত নদ, ১২৬৫ সাল যারা তু 

ভারতের গবর্মর জেনারেল রাজ প্রতিনিধি মতি লর্ড চেমস্ফোড' “নি বাহাহুর 
ও লর্ড রোগান্ডসে বঙ্গদেশের গবর্ূর্যাহাহুর কর্তৃক পৃষ্ঠপৌষিত: ৬ 

বটকুষ্ পাল এণ্ড কোং 
সর্থাপ্রকার বিল।তী ও পেটেন্ট ওষধ, চিকিৎসার উপযোগী বন্দি, সর! 

পশুচিকিৎসার ওধধ ও বন্ত্রাদি ও বৈজানিক বস্ত্রাদি বিক্রেতা 
'ছেভ অফিস ২-১৬৩ নং বন্ফিল্ঠস লেন, কলিকাতা । 

শাখা অফিন £--৩* নং শোছ।বাজার স্রীট, কলিকাত! । 
হামিওপ্যাধিক বিভীগ ২--১২ নং বন্ফিন্ডদ্ পেন । চক্ষু ও চসম। বিভাগ £--১২ নং রাডিরনতে লেন। 

শাখা--৩* শোভাবাজার ধ্রীট । :. মুটিকিৎস। বিভাগ :--.৬ নং চান্না বাজার লেন। 
অ.মূর্ব্বের্টক বিভাগ £--৩* নং শোতাবাজার ্ীট | সুর) বভাগঃ-_-৭ নং বন্ফিন্ডপ লেন। 

ফ্যাউরী £--৯ নং বীরপাড়া লেন, দঘদম জংসন | 

রিসার্চ ল্যাবরেটি--১৮নং শশী হণ হ্থরের লেন, হাটখোলা, পো, কলিকাতি| ।. 
১। আমাদের এই বিভাগের অভিভ্ঞ ও রসায়নবিদ্ ব্যক্তির সাহায্যে আমরা সকল. প্রকার পদার্থ, 

. জল, ওযধ, স্থর ও মোম প্রভৃতি এনালিলিস্ বা বিশ্লেধণ করিয়া থাকি এবং মুত্র পরীক্ষাও বিশদরূপে 
. হুইয়া থাকে । পত্র.লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়। রাসায়নিক বন্ত্রাদিও এই ্ছান হইতে সরবরাহ 

করা হয়। | 

২। এই স্থানে বিবিধ প্রকার আবশ্যকীঞ্ধ পেটেন্ট ওধধাদি প্রস্ত্ত হইয়। থাকে । তি 
:৩। সো লিদনেভ প্রদ্থৃতি উৎকৃষ্ট পানীয় জল এইখানে প্রন্তজ্হয়। | সবে 

এলিকসার অশ্বগন্ধা ৷ 
শ্মতিশত্তি হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্ধো অমনোযোগিতা, হিগ্রিরিয়া, সর্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তালা 

অকালবার্ধক্য, শুক্রতারলা, পুরুষস্বহানি, বন্ধাত্ব, কাস, ক্ষয়রোগ, বাত, ভ্ভায়াবিটিস বা বহুমুত্র, অথিষী 
অজীরণ, অল্লারোগ কোষ্ঠবন্বতা প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। ঢেবনে অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক প 
জনিত দৌর্বল্য দূর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল রোগভোগে ক্ষীণ ও কপ ব্যক্তিও 
্বান্থযসামর্থ ফিরিয়া পাইবেন । ইহ৷ স্ম্বাহ ও স্ফস্তিকর। 

*পানা* এ রা 

পদ্মকুমু তল ।-.-*, 

» সোগক্, গুণে ৪ ধর্শে সকলেরই শীর্ষস্থাণ অধিকার করিয়াছে । খেশেন ছল দৃড় করিতে, লাবণ্য বৃদ্ধি 
করিতে, মস্তিক্ষেয় সকল প্রকার উগ্রতা বিনািপূর্ব্বক নুীতল করিতে ইহা লমরক্ষ শৈল অভাবধি আবি. 
ক্ষত হয় নাই। 

ইহা বিশুদ্ধ তৈলের স্িত অনেকগুলি পরীক্ষিত মুল্যবান ভেবজসংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে-__শির+ 
পীড়া, শিরোধূর্ণন, স্নায়ুবিকার ও ছুঃস্বপ্লের ইহা একটী অমোখ শান্তিকারক তৈল; খিলাসীর একমাত্র 
আদরের সামগ্রী, বঙ্গললনার সোহাগের বত ! | 

ধাঁভাদের অত্যধিক মন্তিক্ষ চালনা করিতে হয়, এই তৈল তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী--েশের' 
অকালপর্কভা, চুল উঠিয়! যাওয়া, মরামাস,কেম্জ দত্রু প্রভৃতির একমাত্র প্রতিষেধক । 

এই মহোপকারী তৈল বিশিষ্ট উপাদানে প্রস্তাত। সকলকেই ব্যবহার করিবার নিষিতত অনুরোধ করি। 

কেন স্বরে ভূগিতেছেন ? ূ 
চিনা 5৪৯ লা ৯জ538-ি 

সেবনে ্যলেরিরা আসাদের কালাঞ্ধর প্রভৃতি হাবতীয় ত্বররোগ একবারে স্বর দৃরীডুড ছয় 
ছল __-ব়বোতল ১1৮৯ টিিনিদীনি মাশুলাদি ত্বতন্তব) ' 



টির প্রত হল - ্ মত, 0৩, ও, 86৫2. 

১ 
ছি 

। রর | [না একস্বাজিয় এস সপ  - পস৮ এ সপ অসি 

একবিংশ কন্স ৮৮/ 
চতুর্থ ই 19 

্ ' স্হীধ, ত্রান্ধদৎ ৯৭ ।, টি 
রি সংখ্যা শ রি ক 

“তিআরোধির পুনিকা 
প্রঙ্ধ ব। একমিগষ জাসীরাস্তং ফিকবানীতদিদং সবমস্থজং। তদেব দিভাং জানষনন্তং শিবং ক্মতন্মস্িরযরবষেকসেব।দিতীরষ 

' বর্কাব্য।পি নর্বধনিয়নত. সর্ব প্রথং সর্বঘবিৎ সর্বশজিমগধাবং পূর্ব প্রতিষমিতি ॥ একদা তগোবোপাসনর। 
পারবিকমৈহিকঞ্চ শুভন্তবতি। তশ্মিন্ প্রীতিন্তসা তির কার্খাসাধনক তছ্পাসনতমেব* ॥ 

সম্পাদদক--- 

্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার গ্ীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, পি ২ 1 
সহঃ সম্পাদক- ্রক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-পি। 

১। কথায় নয়-_কাঁজে জক্ষিতীব্ত্রনাথ ঠাকুর ৯৯৯ ২৪৯ 

২। ব্রঙ্গদঙ্গীত-ম্বরলিপি-_-করুণার সাগর কৃপাজল দাও হে ৮প্রতিভ। দেবী ৮৭, ২৫৩ 

৩। ঝান্গগণের প্রতি সধিনয় নিবেদন শীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস ** ২৫৫ 
৪1 ভট্টনারায়ণপরিচয় ও)ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ** ২৫৮ 

€| দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা ও হিম্দকলেজ আচার্য্য শ্রীলভীশচন্ত্র চক্রবত্তী, এমএ  ..* ২৬৩ 

৬'। ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল শ্রীপধশনন রার ১, ২৬৫ 
৭। মহর্ষি দেবেন্্রনাথ রায়বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল *** ২৬৭ 
৮) সপ্তনবতিতম মাধোৎসৰ | *** ২৬৯ 

৯। গ্রন্থপরিচয়_-অভি আধুননক বাংল! | কখানাহিহা; র।মায়ণ--বাচ্গীকি অন্দরে রী রঃ ২৭১, 

১*। শোক-সংবাদ--*শীলিষ। দেখধী ৮০ ২৭২ 
১১। দানপ্রাপ্তিস্বীকার ৯, ব 
১২। তন্ববোধিনী পঞ্জিকার মৃল্যপ্রাপিস্বীকার | রী হর 

৫৫ নং অপার টিপুর রোড. কসিকাতা, আদিধাকসমাজ বন্ধে জীরপগেষপাল চক্রবর্তা ঘা মুদি একা(শ £। | 

সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৭ । সন্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব ৫*২৭। মাঁঘ। ও 

গুদ্ধবোধিনী পত্রিকা বান্ধিক মূল্য ৩৭ টাকা ৰ ] -  এসাদি রাহ্মসমাজের কর্দমাধাক্ষের নাষে 

ডাকমাণডল %ৎ আনা ॥ এই সংখ্যার মূল্য | আনা । 9] :. পাঠাইতে হইবে। 

ডাঃ  গেভিনের অপ্রতিদন্ী স্বরের উষধ । 
পাইকারী দর 
ও কমিশন 
সলভ 

জর লিমিটেড কলিকাতা । ৪২ ্  মৃজাপুর ইট । 



শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য 
অটুট রাখিতে হইলে প্রাচীন খষিগণণের বহু প্রশংসিত অশ্বগন্ধা 

রসায়নের উপাদান সমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে পস্তত 

তেজক্কর, বলবরদ্ধিকর, ক্ষর্তিকর 

স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মাথাঘোরা, কার্য্যে অমনোযোগিতা ও 
সর্ববিধ মানসিক বিকারে এবং বন্ধ্যত্, কাশ, ক্ষয়রোগ, বহুমুত্র, কোষ্ঠিবন্ধতা, অগিমান্দ্য, 
শুক্রতারল্য প্রভৃতি জটিল রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহ! ফেবনে সকল গুাকার দল 
দুর হুইয়! দেছে নববলের সঞ্চার হয়। খাইতে স্ুস্বাদু। 

৯. দ্রাম--১।৮%০ এক ট্াক। দশ জানা । 

০ম্বহ্ষতল ত্ন্িক্ষতীভল এ হভ 
ম্কাস্্থীন্িউছিল্ক্তীনল ওুল্লান্কভন৩ ভিলভ্িতিউজ্ভ: 

| জু ভিলম্কা ভি | ০০ 

মোক্তারফ্পি, ইনিষ্টিটিউসন্। 
মোক্তারী পরীক্ষার্াদের স্বর্ণ স্রযোগ। 

হাঁইকোটের কতিপয় উকিলগণের উৎসাহে উক্ত স্কুল গঠিত হইয়াছে ; আগামী মার্চ মাস হইতে 
ক্লাস বসিবে। ছাত্রগণ স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য ( হাইকোর্টের উকিল ) মহাশয়ের 

নিকট ৫নং রামকাস্ত মিস্ত্রি লেন, বছুবাজার পোঃ আঃ কলিকাতা এই ঠিকানায় আবেদন করিবে, 
অন্যান্য বিষয় জানিতে পা!রবেন। 
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৯ পা শপ প্র 

কথায় নয়--কাজে। 

(জ্ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর) 

পিতা নোহসি পিতা নে বোধি নম
স্তেহস্ত | 

তূমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আামা- 

দ্িগকে জ্ঞানশিক্ষ। দাও । তৌমাকে নমস্কার | 

ভগবানের পথে এই পৃথিবীতে কত শত সাঃ 

মহাত্বা পরস্পরের সহিত আড
়ামাড়ি করিয়া ত্র 

গতিতে ছুটিয়। চলিয়াছেন। এখানে ্রাহ্মাপমাজের 

ন্যায় উদারতম ভিত্তির উপর গ্রথিত সমাজের 

কার্যভার আমার ন্যায় এক কষুপ্রণক্তি দীনহীন 

ব্যক্তির উপর সদ্ন্ত হওয়ায় আমি নিজের আক্ষম- 

তায় ভয়ে লজ্জায় ও ক্ষোভে সত্যসত্যই ব্যথিত্- 

চিন্ত ও ভ্রিয়মাণ হইয়। পড়িয়াছি। সকল বিষয়ে 

সীমাবদ্ধ মানবের পক্ষে বর্তমান দুঃখদৈন্যের 

ভিতর, বর্তমান নিরাশা-নিরাননোর 
ভিতর ত্রাঙ্গা- 

ধশ্মের উদ্ারতম বীজ সতাসত্য 

ধারণ করিয়া সংসারপথে চাগ্রসর হইতে হইলে 

যে কিপ্রকার পর্ববতসমান বাধাবিত্ম অতিক্রম 

করিতে হয়, ধিনি এই ভাবে সংসার পথে অগ্রসর 

হইয়াছেন, তিনিই তাহা। জানেন। কিন্তু সম্মুখে 

রাজ! রামমোহন রায়, মহধি দেবেন্দ্রনাথ, ্রঙ্মানন্দ 

কেশবচন্ত্র, ভক্তিভাজন রাজনা
রায়ণ বনু, শ্রন্ধাস্পদ 

প্রভাপচন্্র, আচার্য্য শিবনাথ শাস্্ী প্রভৃতি অক্লান্ত" 

কর্ধ। মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত পাইয়। পদে পদে 

প্রাণের ভিতর, 

লিতপদ হইবার আশঙ্ক। সত্বেও কে অগ্রসর হই- 

বার আনন্দ হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে ? 

ঠাহাদেরই দৃষ্টান্তে, তাহাদেরই চরণতল্ে দাড়াইয়। 
এই মহান ভার আমি আমার এই ক্ষুদ্র মস্তকে 

বহন করিতে উদ্যত হইয়াছি। পরলোকগত 

ঈশানচন্ত্র বস্থু প্রভৃতির ন্যায় যে সকল অজ্ঞাতনামা 

কিন্তু নীরবকণ্্নী মহাপুরুষ ব্রাক্ষসমাজের অক্লান্ত 

সেবায় নীরবে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা" 

দেরও উদ্দেশে নমস্কার করিয়া, প্রাণে নববল সঞ্চয় 

করিয়া, ব্রাঙ্ষবন্মের সন্কটমোচন বীলমন্ত সরবে ৪ 

নীরবে, সজনে ও নিডছুনে সর্নবতোভ'বে কায়মনে- 

বাক্যে প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিতে সাহস 

করিয়াছি। যে ভগবানের কপ হইলে পঙ্গু যে, 

সেও গিরিলড্বঘন করিতে পারে; মুক যে, সেও 

বন্ত! হইয়া উঠিতে পারে, আমার দৃঢ় বিগ্রাস, বন্ধু- 

গণের সহায়তা ও সহামুভাতি প্রাপ্ত হইলে সেই 

ভগবানের আশীর্ববার্দে আমিও এই মহাভার অক্রেশে 

বহন করিতে পারিৰ। 

বর্তমানে ত্রাঙ্মসমাজের কর্মক্ষেত্রে নামিলে 

সর্বহপ্রথমেই চারিদিক হইতে এই এক গ্রশ্ন কানে 

আসিয়! উপস্থিত হয় যে, যখন চতুন্দিকে শত শত 

হন্মমমাজ জাগিয়া উঠিয়া নিজেদের প্রভাব বিস্তার 

করিতেছে, এবং সেই সকল ধর্মাসমাজ ঘখন বিভিন্ন 

কর্মক্ষেত্র খুলিয়। প্রকারান্তরে ব্রাঙ্মসমান্জেরই মঙ্গল 
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উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন 

ব্রাঙ্মাসমাজের দাড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন 

দেখা যায় কি না? ইহা সতা বটে বে, বিভিন্ন 

ধশ্দসমাজ ও বিভিন্ন কন্মসঙ্ব ব্রাঙ্মমমাজের অনেক- 

গুলি * কার্যা গ্রহণ করিবার ফলে, ব্রাক্মাসমাজের 

আর এ ০. গর 

আপাতভীষণ অমঙ্গল ভেদ করিয়াও শান্তি ও 

মিলনের এক মহান মঙ্গল্য মন্ত্র জাগিয়! উঠিয়াছে। 

এই গৃহবিবাদ ও অন্তবিরোধের দাবানল প্রত্বলিত 
হইয়া! ভারতবাসীর ঘরছুয়ার সমস্ত ভল্মীভূত করি 

বাল্জ উপক্রম করিয়াছে বলিয়াই সেদিন রাষ্ত্রীয় 

পুনিবস্তী নেতাগণ, তাহাদের সমসাময়িক অন্ধকারের | মহাসভায় সভাপতির মুখ হইতে ভগবানেবই এই 

মধো উহার প্রয়েজিন স্মভাবত যেরূপ তীব্রভাবে | সত্যবানী বিনিঃস্থত হইয়াছে যে, *শুধু কথায় আর 
প্রাণের ভিতর অন্থভব করিয়াছিলেন, এবং আন্গুভব ূ কাজ নাই, এখন অবধি কাজের কথ! চাই ।” এই 

[ 
[ 

: 
ূ 
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করিয়া যে বলের সহিত তাহা প্রচার করিয়া! গিয়া অন্তধিরোধের ফলেই, জনসাধারণ যে দুর্নীতি ও 

ছেন, আমাদের অনেকেই ব্রাঙ্মপমাজের প্রয়োজন | অধন্মের পঙ্কিল শ্রেতে গা ভাসাইয়! দিবার উপ- 

তত তীব্ররূপে অন্ুষ্ভব করিবার অবকাশ পাই না; ৰ ক্রম করিয়াছিল, মনে হয়, যেন তাহারা একটু 

এবং কাজেকাজেই্ট ত্রাঙ্গাসমাজের মুল পত্তনভূমি | থমকিয় দীড়াইয়া গিয়াছে এবং মনে হয় যেন 

উদ্ারতম অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্্ম ব্রাঙ্মাধশ্ম্নের কথা ৷ তাহাদের অন্তরে সতাধর্শ্পের মাশ্রয় গ্রহণের মাব- 

সেই পূর্ববর্তী আতার্য্যদিগের ন্যায় উপযুক্ত বলের | শ্যকতা লল্লে মল্লে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। 

সহিত প্রচার করিতেও উন্যুন্ত হই না। কিন্তু মিলনমন্ত্র সাথনের জনা, শান্তি সংস্থাপনের 

ব্রাঙ্মসমাজের উদ্দেশ্য কি সত্যই সর্ববতোভাবে । জনা, দেশের মঙ্গলের জন্য, জাতীয় কল্যাণের জন্য 

সংসিদ্ধ হইয়াছে ? যতদিন মানুষ সীমানদ্ধ থাকিবে উদারতম অসাম্প্রঙগায়িক সত্যধ্্ম ব্রাঙ্মধর্মের দীস্ত 

এবং যতদিন মানুষ সাম্প্রদায়িকতার হাত সম্পূর্ণ ( দীপ সমুজ্তবল রাখী আবশ্যক | শান্তবৈধণবের দন্ব, 
এড়াইতে *পারিবে না, ততদ্দিন স্রাঙ্মাসমাজের উদ্দেশ্য | গুরুবাদের সহি্ত, সম্প্রদায়ের চরণে সম্পূর্ণ পরা- 

সম্পূর্ণ সংসিদ্ধ হইতে পারিবে না এবং তশ্তদিন ; ধীনতার সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ল্য, শতবিধ 
্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন অস্বীকৃত হইতে পারিবে | ছুর্নাতি অনাচার ও কদ্দাচারের সহিত অন্তরের 
না, ব্রাক্ষাধপ্্ম্রচারও ব্যর্থ বল! যাইতে পারিবে না। | সন্তাবের ঘ্ঘ যখন দেশকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তৃলিতে- 

বর্তমান বগুসরের প্রথম অবধি যে গহবিবাদ ও অন্ত-| ছিল, সেই সময়ে ভগবৎপ্রেরিত সত্যংর্ঘ্ম ব্রাহ্মা- 

বিরোধের বন্ধু প্রদ্থলিত হইয়া সমগ্র ভারতভভূমিকে | সমাজেরই ভিতর দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবার 

স্বীয় করালগ্রাসে কবলিত করিবার উদ্যোগ করি- | এই যে হিন্দুমুসলমানের ভীষণ ঘন্ছ আমাদের শাক্তি- 

য়াছে, ধর্মের নামে অধন্রনের যে বিষবীজ চতুদ্দিকে | ময় দেশে চতুদ্দিকে অশান্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছে, 

বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই গুহবিবাদ সেই অন্তবিরোধ, | আমার বিশ্বাস, সাম্প্র্গায়িকতার হাত হইতে মুক্তি- 

সেই অংশ্ঠের বিস্তারই আজ আমানিগকে প্রত্যক্ষ | লা না করিলে; যে নামেই অভিহিত করনা 

করাইয়া দিতেছে যে, ব্রাঙ্মসমাজের ন্যায় উদারতম | কেন, ত্রাহ্মাধশ্ধের অসাম্প্রদায়িক সত্য অস্ত্রে গ্রহণ 

অসাম্প্রুদায়িক ধীজমন্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের | না৷ করিলে এবং তাহা বলের সহিত কথায় ও 
প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কাধ্যে প্রচার করিতে না পারিলে এই ছচ্দের বীজ 

প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলেই মনে হয় বটে যে, এই | মরিবে না, চিরস্তন শান্তি সংস্থাপিত হইবে না, 

গৃহবিবাদ ও তন্তধিরোধ না! জানি কি এক নিরব | দেশে কল্যাণ স্থপ্রতিষঠিত হইতে পারিবে ন!। 

চিছল্স ভীষণ তমঙ্গলের সূচনা করিয়! দিয়াছে-_ | দেশে ও সমাজে যতদিন রাশি রাশি সম্প্রদায়ের 

চারিদিকে বন্ধুবিচ্ছেদ, গুপ্তহত্যা--দেখিতে দেখিতে, উৎপত্তি হইতে থাকিবে, শতবিধ উপধশ্ধের স্থনথি 

শুনিতে শুনিতে মন কিংকর্তব্বিমুড় হইছা। পড়ে, | হইতে থাকিবে, ততদিন সাম্প্রদায়িক দ্বস্থবিবাদের 

প্রাণ অবসন্ন হইয়া আসে । কিন্কু ধ্যানস্তিমিত- | ফাভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং ততদিন 

লোচন খধিদের ন্যায় অন্তরে দৃষ্টি গভীর পে সন্গি- | অগান্প্রদারিকতার আদর্শ ধরিয়া থাকিবার জনা, 

বেউ করিলে স্পঞ্টই উপলব্ধ হুইবে যে, এই | এবং গতের সকল কার্ষ্য মঙ্গলবিধাত! তগবাংনের 
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বন 

মঙ্গলহস্ত দেখাইবার জন্য, ব্রাহ্মাসমাজের মত সত্য: ৃ -. 

মন্ত্র সভাপতি মহাশয় রাজনৈতিক হাঃন্দালন উপ- ধর্মপ্রচারক ধণ্মসমাজের প্রয়োজন অনিবাধ্য | 

এই অপান্প্রদায়িক আাদর্শ দেখাইতে গেলে, 

জগতের সকল কার্ষে বিধাতার মঙ্গলহস্ত দেখাইতে 

গেলে, ব্রক্ষোপাসক দিগের শুধু কথায় অসান্প্রদাঘি. 
কত। বা ভগবানের মঙ্গলভাব প্রচার করিলে চলিনে 

না। 

ভিতর দিয়াও, উহা! সমস্ত বলের সহিত প্রচার 

করিতে হইবে। বর্ধমানে ব্রাঙ্মমমাজের সপেক্ষাকৃত 

হীনপ্রত ও বিফলপ্রয়াস হইবার অন্যতর কারণই 

হইল, কথায় ও কার্ষো অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ন মিল 

না থাকা, এবং সেই কারণে, ছাদয়ের সমস্ত বলের 

সহিত সত্যধন্শ ও তদবলন্িত সতাসকল প্রচার 

করিতে না পারা । যাহা অন্তরে সত্য বলিয়! 

বুঝিব, তাহ। যেমন কথায় প্রচার করিতে পরাংমুখ 

হইব না, সেইরূপ তাহা কার্যেও পরিণত কারতে 

পশ্চাৎুপদ হইব না। প্রতিষ্ঠিত হইবর সূত্রপাত 

অবধি ব্রাক্ষপমাজ তে। এই কথাই প্রচার করিয়া 

আসিতেছেন। ব্রাহ্ধদমাঞ্জের পুর্বববর্তী আচার্য্য ও 
নেতাগণও নিজ নিজ জীবনের দ্বারা এই সম্্েরই 

সমর্থন করিয়। আসিয়াছেন বলিয়াই উহার তেজ 

' সমগ্র জগতে এত শীত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া- 

ছিল। 

শুধু ব্রাহ্মসমাজ কেন, কোন সমাজ ই-স্ধর্ম- 

সমাজই বল, গাহ্ন্থ্য সমাজই বল, আর রাজ- 

নৈতিক সমাজই বল-_-কেবল মুখের কথায় উন্নতির 
পথে জীবনের পথে স্থির থাকিতে পারে না। যে 

সমাজ মুখের কথা কাধ্যে পরিণত করিতে না 

পারিবে, সে সমাজকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেই 

হইবে। শুধু কথায় কিছু হইবে না, কাজ চাই__. 

এই সত্যবাণী গাজ কিছুকাল যাব ভাগতবাসী 

জনসাধারণের অন্তরে ঝড়হ বেশীরকম আলোড়িত 

হুইতেছিল এবং বাহিরে তাহা প্রকাশ লাভ 

করিতে চাহিহেছিল। তাই না সোঁদন রা্্ীয় 
মহাসভায় সভাপতির মুখে ভগবগ প্রেরণায় এই 

ৰাণী ফুটিয়। বাহির হইয়াছিল যে, এখন আর 

আমাদের “কথায়. কাজ নাই, কাজের কথ চাই” । 
এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ এই যে, আমাদের কথ! ও 

 ক্ষাজের মধ্যে মিল চাই--কথায় যে সত্য প্রচ্গার 

কথায় নয়- কাজে 

ব্রঙ্গোপাসকমাত্রেরই, নিজ নির্জ কাধ্যের | 

পপ ৯ ৯. খে, পর আস জি 

করিব, কার্য্েও তাহাই পরিণত করিব । একট 

লক্ষে প্রয়োগ করিলেও আমরা নিঃসক্কোচে বলিতে 

পারি ও বলিতে চাই যে, দেশের বর্তনান অবস্থায় 

এই মন্ত্র ভারতবাসী সকল ব্যক্তির ও সকল 'সমা- 
জেরই হৃদয়ের কথ হইয়া দীড়াইয়াছে। ইহা 

সকল সমাজেরই অন্তরের কর হইয়াছে বলিয়াই 
আজ কঠোর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজও নির্যাতিত 

রমণীকে সমাজে পুনগ্রহুণের ব্যবস্থা দিয়া সমগ্র 
হিন্দুসমাজের আশীর্বাদ সঞ্চয়ে অগ্রসর হইতে 

সাহস করিয়াছেন। ব্রাঙ্গদমাজ যর্দ যথার্থই 

আমাদের প্রিয়বন্ত হয়, ব্রাক্ষসমাজকে যদি বাঁচা- 

ইয়া রাখা আমরা আবশ্যক মনে করি, তবে 

আমর] প্রত্যেক ব্রঙ্গমোপাসককেও সনির্বন্ধ অন্ু- 

যোগ করিব যে “কথায় আর কাজ নাই; রাশি 

রাশি স্থৃদীর্থ বক্তৃতা করিয়া! এখন সার বিশেষ 

কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে হয়না; এখন 

কাজের কথ! চাই ; এখন সত্যধণ্নকে রক্ষা করি- 

বার উপায় অবলম্বন করা চাই; ব্রাক্ষধর্ট্ের 

বীজমন্ত্রকে কৌধ্ত্রভমণির ন্যায় অন্তরে ধারণ করিয়। 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, তুর্ণীতির বিরুদ্ধে, দুঃখ- 
ছুর্দিনের বিরুদ্ধে, দেশের সর্বববিধ অমঙ্গলের 

বিরুদ্ধে, জাতির অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 

অবতীর্ণ হওয়া চাই” । আমাদের মুখের কথার 
সহিত কাজের মিল হওয়া চাই। মুখে এক. 

সত্য প্রচার করিব, তাহাকে কার্যে পরিণত করি- 

বার সময় ভীরু কাপুরুষের ন্যায় রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিলে চলিবে না। 

অমঙ্গল, অসত্য, অধশ্মের সহিত সংগ্রামে যদি 

বিজয় লাভ করিয়া বিজয়ীর বেশে দাড়াইতে চাও-_ 

৷ তাহা যদি তোমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, প্রাণের 

| লক্ষ্য হয়, তবে ত্রঙ্ষধন্মের সেই অমোঘ বীজমান্ত্রে 
| ন্যায় অন্য কোন কিছুকেই সহায়রপে পাইবে 

না। সেই অমোঘ সংকটমোচন বাঁজমন্ত্র হইতেছে 

«্ভশ্মিন এীতিস্তস্য প্রিয়কাধ্যনাধনধ তদুপা- 
সনমেব” সেই ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত 

শ্রীত্তি করা এবং তাহার প্র্রিয়কার্য্য সাধন করাই 

তাহার একমাত্র উপাষনা। এই বীজমন্ত্র যে 

কিপ্রকার বসান্প্রদায়িক, তাহা কাহাকেও বুঝা- 



মু দিতে জারির প্রয়াস পাইতে হইবে বলিয়া 

মনে করিনা । এই বীজমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত 

করিলেই ইহার স্বতঃসিদ্ধ অসাম্প্রদারিকত! অন্তরে 

সহজেই প্রতিভাত হইবে। ইহার ন্যায় অসাম্প্র- 

দারিক ও উদ্ারতম বীজমন্ত্র অন্য কোন ধর্ছে 

অন্তনিবিষট আছে, বলিয়! জানি না । এই বীজ- 

মন্ত্র উদারতা ও অসাম্প্রদাযিকতার কারণেই 

ব্রঙ্মোপাসকের হস্তে এক অব্যর্থ মপ্ত্র--ইহা সকল 

সাম্প্রদায়িক ধর্মের সন্ীর্ণত। ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবার 

অধিকার রাখে। 

যে ব্যক্তি, যে সমাজ, যে দেশ এই উদার ও 

অসাম্প্রদায়িক বীঅমন্ত্র অন্তরে ধারণ করিবে-_শুধু 

' কথায় নয়, কিন্ত কাজেও-_সে ব্যক্তি, সে সমাজ, 

সে দেশ হইতে সন্কীর্ণত। এবং তাহার ম্সনুষঙ্গী ছুঃখ- 

দৈন্য, অশান্তি নিরাশ! প্রভৃতি সর্বববিধ অমঙ্গলের 

নিদানসকল যে নিশ্চয়ই দূরে সরিয়া বাইবে, তাহ! 

বলা বাহুল্য । ভারতের হিন্দুসমাজ এক সময়ে 

এই অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রেরে উপর প্রতিষ্ঠিত 

প্রকৃত সত্যধপ্নকে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলি- 

যাই এই আশ্চর্ম্য সত্যবাণী এদেশেই প্রকাশ 

পাইয়াছিল-_“নৃণামেকো! গমাস্ীমসি পয়সা- 

মর্ণব ইব” সমুদ্র ঘেমন নদনদীসমুহের একমাত্র 

পাস্তব্যস্থল, ভগবানও সেইরূপ সকল মানবেরই 

একমাত্র গম্যস্থল। এই ভাব হইতে বিচ্যুত হ- 

খার ফলে যখন হিন্দুসমাজ কি ধর্ম্টাবিষয়ে, কি 

সামাজিক বিষয়ে, কি রাঞ্জনীতিক্ষেত্রে, সকল বিষ- 

য়েই শতধাবিভক্ত হইয়া শতবিধ সঙ্ীর্ণতার শত 

শত ক্ষদ্রাতিক্ষুত্র গণ্ডীর পাশঞালে আপন!কে 

আবদ্ধ করিল , যখন হিন্দুসমান্ন মুখে উদারতার 

বড় বড় যন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকিলেও কাধ্যে 

ঠিক ত'হার বিপরীত আচরণ করিতে লাগিল, 

তখনই দেই উন্নত ও স্থবিস্তৃত হিন্দুমাজ অবনতির 

পিচ্ছিল পথে দ্রতপদে নামিতে লাগিল। হিন্দু 

ও মুসলমান উভয়ের, রাজনীতিকে -সত্যধর্মের 

ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে নামি- 

বার ফলেই আজ হিন্দুমুসলমানের এই ভীষণ 

বিরোধ । সত্যধশ্নের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া 

সমাজগঠনের চেষ্টার. ফলেই আজ হিন্দু জাতি 

ধ্বংসের পথে দণ্ডায়মান । ইহ! অস্বীকার করিবার 

২১ কম, ধর ভাগ 

উর নাই যে, এই প্রকার মুখে উদারতার উৎস 
্রাহ্মধর্্নের কথা অক্ষোপাসকগণ নুানাধিক বলের 

সহিত প্রচার করিলেও, কার্ধ্যে অনেক সময়ে 
তাহার বিপরীত আচরণ করিবার ফলেই, ক্রাঙ্ম- 

সমাজ আর প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 

| পারিভেছেন না--ভারতের ধর্মক্ষেত্রে, মনে হয় 

যেন, একটু পিছাইয়া পড়ি তেছেন। 
ব্রাহ্মসমাজকে যদি আবার জাগাইয়! তুলিতে 

চাই, হিন্দুসমাজকে বদি আব!র ধ্বংসের মুখ হইতে 
বাচাইতে চাই, সমগ্র ভারতবাসীকে যদি 'আবার 

সর্ববাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির সমুচ্চ . শিখরে দীড় 
করাইতে চাই, তবে প্রত্যেক ভারতবাসীকে, 

প্রত্যেক হিন্দুকে, প্রত্যেক ব্র্মোপাসককে নির্ভয়ে 

সর্বববিধ সাম্প্রদায়িকতা, সর্বববিধ অন্যায় সঙ্কীর্ণতার 

বিরুদ্ধে দাড়াইক্কে হইবে ; সংসারের সকল ক্ষেত্রে, 

জীবনযাত্রার সকঙ্জগ বিভাগে সেই অপরাজিত দেব- 

তার প্রবর্তিত সঙ্ক্যধর্ম্নের অজেয় পতাকার বিজয়- 

ঘোষণ! করিতে হইবে । 

নির্ভয়ে অগ্রসর হও। ভগবানের মানৈ বাণী 
আকাশের প্রষ্ত্যেক অংশ হইতে প্রতি মুকুন্ডে 
ধ্বনিত হইতেছে। সেই বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় পর- 
মেশ্বরের মঙ্গল ভাবে, তাহার অমিত শক্তিতে 

যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে ; সেই আনন্দশ্বরূপের 

আনন্দবিধানে বদি আামাদের প্রকৃত আস্থা থাকে, 

তবে সংসারের ভয়প্রদর্শনে, সমাঞ্জের নিষ্পীড়নে 

আমাদের সত্যধম্মপ্রচারে পরাংমুখ হইবার কোন : 

অবকাশই নাই। খষিদের অন্তরে এই বিশ্বাস 

অটল. অচল দ্বিল বলিয়াই তাহার! বড়ই বলের 

সহিত ঘোষণ। করিতে পারিয়াছেন---“আনন্দং 

ব্রহ্মাণো! বিদ্বান ন বিঠেতি কুতশ্চন”-_ব্রহ্মোর আনন্দ 

যিনি জানিয়াছেন, তিনি কাহ! হইতেও ভয় 
প্রাপ্ত হন না ; “আনন্দং ব্রহ্ষাণো! বিভ্বান্ ন বিজেতি 
কদাচন”--ব্রদ্ষের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, 
তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হুননা। ছুর্বলতাই 

ভয়ের কারণ। হূর্ববগ যে, সেই সংশয় করিতে 

পারে যে, সত্যধন্ম প্রচারের ফলে প্রাচীন চির- - 

পরিচিত সমাজ বদি ভূমিসাৎ হয়, তবে কি হইবে ? 
বার্থ প্রাণের সহিত সত্যধন্ম প্রচার করা, কথায় 

ও-কাধ্যে একমিল হুইয়! লত্যধর্ম প্রচার করা 
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দুর্ধল ভীরু সংশয়াত্মার কল্প নয়। বথার্থ-প্রাণের 

সহিত সত্যধশ্ম প্রচার করা---স্বাধীনতার নামে 

উচ্ছুঙ্খলতাদৃপ্ত, ধর্র্নের নামে অনাচারনিরত 

উন্তান্তচিত্ত মানবের কার্য নয়। তাহার ৰিকৃত 
দৃষ্টি দেখিতে পায় না যে, সকল ঘটনার ভিতর 

দিয়! মঙ্গলবিধাত! ভগবানের মঙ্গলহস্ত এক আশ্চর্য্য 

মঙ্গলমসৌধ গড়িয়া তুলিতেছে। প্রকৃত সত্যধর্ম্ম 
প্রাণের সহিত প্রচার করিতে গেলে; সতসাহস চাই, 

ধৈর্! চাই, সহিষুত। চাই, একনিষ্ঠ চাই । 
আজ এই উৎসবের পবিত্র দিবসে সমাগত 

তক্তমণ্ডুলীর সম্মুখে নৃতন কথ! কি-ই বা বলিব? 
পরাতন কথাই বারম্বার পুনরুত্ত করিতে চাই। 

সত্যধণ্মের নামে নিত্য নৃতন মতবাদ প্রচার করিয়া 
নব নব সম্প্রদায়স্যগির অবকাশ দিও না; কিন্ত 

সংঘবদ্ধ হইয়! পরস্পরের নিকট বল ও উৎসাহ 

সঞ্চয় করিয়া যথার্থ সত্যধন্্ প্রচারে বদ্ধপরিকর 

হও। নিত্য নৃতন আচার অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করিয়া 

নব.নব জাতিস্থষ্টির অবকাশ দিও না; কিন্তু নিজ 

নিজ সমাজের আচার ব্যবহার হইতে ভাল অংশ 

গ্রহণ করিয়া এবং মন্দ ংশ পরিত্যাগ করিয়! সত্য- 

ধশ্মের ভিত্তিতে সমাজগঠনের ব্যবস্থা কর। এই 

প্রকার কথা ও কার্যের মধ্যে মিল রাখিয়। চলিলেই, 

জীবনের সকল কাধ্য সকল বিভাগ সত্যধণ্ম হইতে 

অধিচ্যুত রাখিলেই ধরাধাম ন্বর্গধামে পরিশত 
হইবে। এইপ্রকার সঙ্ঘবন্ধন বা সমাঞ্জগঠনের 

ব্রহ্মসঙ্গীত-শ্বরলিপি। 
মিঞাভৈরব-_-চৌতাল। 

করুণার সাগর, কুপাজল দেও হে কাতরে। 

কোথা! তুমি ত্রিভূবনরাঁজ। পাবনের পাবন, 

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি 
প্রারস্তে লল্পসংখ্যক লোক তোমার সহায় হইতে 
পারে, কিন্তু তাহাতে নিরাশায় মুহামান হইও ন। | 
মনে রাখিও যে, প্রতি মুহুর্তে প্রের় আমাদিগকে 
আপাতমধুর নান! বিষয়ের লোভ দেখাইয়া আক- 
ষণ করিতেছে । ইহ! সন্বেওপ্তূমি যে এ অল্পসংখ্যক 
লোককে তোমার সহায়রূপে পাইয়াছ, তাহারই 
জন্য ভগবানের চরণে মস্তক অবনত করিও । তুমি 
স্থির জানিও যে, সকল স্বাধীনতার উৎস লেই 
স্বাধীন অমৃতপুরুষের সন্তান তুমি--তুমিও বীর, 
তুমিও সবল। সেই অম্বতপুরুষের অনিমেষ মঙ্গ ল- 
দৃণ্তিতে স্বীয় দৃষ্টি সন্নিবন্ধ রাখিয়৷ মানুষের ভালমন্দ 
বলার উপর, মানুষের নিন্দাপ্রশংসার উপর কিছু. 

মাত্র নির্ভর করিও না, জর্্ষপ করিও নাঁ। প্রতি 

নিমেষে অন্তরে কাণ পাতিয়া শোন যে, অন্তরের 
গুরু তোমাকে কোন্ পথে যাইতে আদেশ করেন । 
সেই আদেশ শুনিয়া সত্যধর্মের পথে অগ্রসর 

হও-_মানুষের ভয়ে, সংসারের ভয়ে সেই পথ হইতে 

বিচ্যুত হইও না। সংসারের নিকট যতই আঘাত 
পাইতে থাকিবে, ততই সেই ভক্রবসল ভগবানের 

চরণ আরও বলের সহিত আঁকড়াইয়। ধরিও-- 

দেখিবে, সকল বিপদ আপদ নিরস্ত হইয়া শান্তি ও 
স্থখ স্থৃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন তোমার হৃদয় 
হইতে ভগবানের নামে নিত্য এই জয়ধ্বনি উঠিতে 

থাকিবে--জয় ভগবানের জয়? | 

কোথার দীন হীন অকিঞ্চন আমি। 

যার গুণে পাষাণ-হৃদয়ে 

দেখ! দেয় প্রেমের জ্্কুর, 
ডাকি তারি তরে 

তব প্রসাদ-বারি বরিষে যথা, 

জীবন-ধন শাস্তি-রম উলে.তথ| সহজ ধারে। 
কথা--৮সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর । স্বরলিপি--৬ প্রতিভা! দেবী । 
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বি ০০০০০: 
আহ শসা 

ব্রাক্ষগণের প্রতি নবিনয় ূ তাহার সমস্ত অহস্কার চূর্ণ হইয়া ষায়_সে সেই 
নিবেদন ৰ | অণন্ত অমীমের কাছে লুটাইয়! পড়িয়া বলতে 

থাকে 

(শ্ীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস) পু বড় হতে চাই না আমি * 

রেলের গাড়ির উঞ্জিনে যখন নৃতন কয়লা দেওয়া ূ ছোট করে দাও হে আমায়। 

হয়, তখন তাহার চিমনি হইতে একটা অতি গাড় ৰ শামি ধূলাতে মিশায়ে রব 

কাল বর্ণের ধুম নির্গত হইয়! প্রথমে একটি স্তস্তা তুণ হতে কোমল হব 

কারে উঠিতে থাকে । তশুপরে উহা! যতই উপরে ভক্তজনপদধুলি মাথিব হে গায়। 
উঠিতে থাকে ততই এ ধম ক্রমশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত আমার শহঙ্কার চরণ কর 
ও পরিব্যাপ্ডু হইতে থাকে, অবশেষে অনন্ত ভেঙ্গে দাও হে খেলার ঘর 

আকাশের সহিত মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, আমার বাসন! শিভায়ে দাও ওহে দয়।ময়। 
ইহা বোধ তয় সকলেই দেখিয়াছেন । ংসার বিষ গাকাংঙ্গা 

প্রথমে যে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধূম স্তত্তাকীরে উঠে, মনে বড় দেয় শঙ্কা 
তাহাতে কয়লার ময়লা থাকে এবং ক্রমে যতই কৃপা করে কৃপাময় দাও হে অনয়। 

এ ময়লা! ঝরিয়! পড়িতে থাকে ততই এ ধুমের বর্ণ তখন সে অমল বিমল হৃদয়ে সেই অনন্ত অসী- 
ও গাঢতা পাতলা হয় এবং উহা! আকাশ তেদ | মের দিকে, সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধমের দিকে ধাবিত 

করিয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । ময়লা! বা | হইতে থাকে । ক্রমে আপনার বিশুদ্ধ প্রেমের 
আবর্জজনাপুর্ণ প্রথম ধুম আপনাকে পৃথক রাখিতে | দ্বার! বিশ্বনংসারের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশ্বপাতাকে ও 

চেষ্টা করে। পরে ময়লা যতই পরিক্ষার হইয়! | সম্পূর্ণভাবে ঘিরিয়া ফেলে। তাহার প্রেমরূপী 
যায় অর্থাৎ উহা যতই নিশ্মল হইতে থাকে ততই | গঙ্গা তখন অনন্ত প্রেমের সাগরের সহিত এমন 

উহার সংকীর্ণ দুর হইয়া! যায় এবং চতুষ্পার্থের | ভাবে মিশিয় যায় যে তাহার আর স্বাতত্ত্রা দেখা 

আকাশের সহিত মিলিত হইবার স্পৃহা বাড়িতে | যায় না। ইহাক্েই মুক্তি কহে। যাহার। এই 
থাকে এবং যখন এ ধুম আবর্জজনাশূন্য অর্থা স্বচ্ছ : অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সাধন! করেন তাহারাই প্রকৃত 

হয়, তখন উহ] সমস্ত আকাশের সহিত এমন | ব্রাঙ্দ। যে সমাজ এই অবস্থা প্র।প্তির পথ দেখ্ন- 

মিলিয়া যায় যে উহার অন্তিস্ব আর দৃষ্টিগোচর | ইয়া দেয়__যে সমাজ মনুষ্যকে এ পথের পথিক 
হয় না। হইবার সাহায্য করে, সেই সমাজের নাম ব্রাঙ্গ- 

মানুষেরও এই অবস্থা । যখন সে নবজীবন | সমাজ । এই উচ্চ আদর্শ লইয়াই আমাদের এই 

লাভ করে, চারিদিক হইতে সংসারের নান! | ক্রাক্মসমাজ অবতীর্ণ হইয়াছে। 

আবভ্জন। বা মলিনতা আনিয়। তাহার মধ্যে প্রবেশ মনুষ্যমাত্রেই মুক্তির প্রয়াসী। তাহার! নি 

করে, তখন সে সেই সংকীণতাপুণ মলিনতার | নিজ জ্ঞানশক্তির দ্বারা মুক্তির পথে গরিচালিত 

ৰশীভূত হইয়া আপনাকে পৃথক রাখিতে ইচ্ছ। | হইতে চায়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা, 

পরে এই মলিনতা যতই দূর হইতে থাকে ; ইহাই তাহার স্বাভাবিক ধন্। সকল ইচ্ছারই 

| পরিসমাপ্তি ব্রচ্মে, সকল ধর্মেরই পরিসমাপ্তি সেই 
সারের মলিনঠা এই পথের 

করে। 

ততই তাহার হুদয়ে উদারতা জাগ্রত হয়--৩স 

চারিদিকের লোককে-_চারিদ্িকের বস্ত্বকে প্রেমের | একমেবাদি তীরমে। 

ভ্বারা আপনার করিতে চেষ্টা করে এবং অবশেষে | কণ্টক। এই মলিনতাই মানুষকে তাহার স্বান্তা- 

বিশ্বত্রঙ্গাগ্তকে আপনার প্রেমের সীমার অন্তভূত | বিক ইচ্ছ। ফলবতী হইতে দেয় না। এই মলিনতা ই 

করিয়। লয়। ইহাকেই রিশ্বপ্রেমের বিকাশ রলে। | তাহাকে মুক্তির পথ হইতে দুরে লইয়া যায়। 

যখন এই বিশ্বপ্রেম হাদয়ে পরিস্ফ্ট হয়, তখন | স্থৃতরাং মনুষ্যমাত্রেরই এই মলিনতাকে বর্জন 

মানুষ সাম্ঞনায়িকতার গণ্তীর বাহিরে গিয়া পড়ে, | কর! নিতান্ত কর্তব্য । 



২৫৬ 
 শসপিসেশ। 

“হিরণায়ে পরে কোষে বিরজং রা নিক্ষলং» 

আমাদের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে সেই বিশুদ্ধতা! 

পরক্রহক্ষা বিরাজ করিতেছেন। যাহার হুদয়দর্পণ 

স্বচ্ছ এবং নির্মল, সেই তাহাকে দেখিতে পায়। | 

যাহার হৃদয়রূপ দর্পণ ধত মলিনতাপুর্ণ হয়, তাহার 

পঙ্গে' তাহাকে দেখা ততই কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব হয়। 

একখানি স্বচ্ছ বিমল দর্পণের সম্মুখে দাড়াও, 

তোমার প্রতিবিদ্বটি অতি স্পঞ্ট দেখিতে পাইবে । 

এ আয়নার উপর কিছু ধুলিকণ নিক্ষেপ কর__ 

প্রতিবিম্থটি তত পরিক্ষার দেখিতে পাইবে না। 

উহার উপর কিছু কর্দম লেপন কর-_প্রতিবিষ্বটি 

আরও অস্পষ্ট দেখিবে। একলেপ আলকাতর৷ 

লাগাইয়া দাও আরও অধিক অস্পষ্ট দেখিবে। 

পুনঃ পুনঃ আলকাতরার লেপ লাগাইয়া দাও আর 

কিছুই দেখিতে পাইবে না। সেইরূপ মানবহদয়ে 

প্রথমে ধুলিকণার ন্যার সামান্য আবর্জনা আসিয়া 

পড়ে, পরে ক্রমে এঁ ধূলিকণ! কর্দমে পরিণত হয়, 

ক্রমে আলকাতরার দাগ লাগে । তার পর পৌচের 

উপর পৌচের দ্বর। এমন একট। কঠিন আবরণ 

পড়িয়া ষায় যে, তাহার মধ্য দিয়! ভগবানের | 

প্রতিবিদ্ধ দর্শন কর। একেবারে অসন্তব হইয়। 

পড়ে। 
কিন্ত ভগবানের এমন দয়া, তিনি আমাদের 

হদয্কে এমন করিয়। গড়িয়াছেন যে তাহার 

মলিনত| যতই কঠিন হউক না কেন, একেবারে 

দুপনেয় নহে। চেষ্টার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, 

সাধুসঙ্গের দ্বারা, এই মলিন দূরীভূত করিতে 

পারা যায় । তবে হৃদয়ের মলিনতা যতই কঠিন 

হয় তাহা অপনোদন করাও ততই কষ্ট এবং 

সাধনা-সীধ্য হয়। যেমন কাচময় দর্পুণের ধুলি- 

কণ। সামান্য ঝাড়িলেই পরিষ্কার হয়, কর্দম জল 

দ্বারা ধৌত করিলেই চলিয়। যায়, কিন্ত্ত আল- 

কাতরার লেপ যতই ঘন হয় ততই. তেল ও 

নারিকেল ছ্বোবড়া দ্বার ঘসিতে হয়, সেইরূপ 

মনুষ্যহৃদয়ের মলিনতাও দুর করিতে পারা যায়। 

কিন্তু করে কে? 

ব্রা্মসমাজ মানুষের হৃদয় হইতে মলিনত] 

দুরীভূত করিবার জন্যই অধিষ্ঠিত হইয়াছে । এই 
মলিনতা দুর করিয়। দিয় মানুষকে মুক্তর পথে 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 

র 
| 

ৃ 
ূ 

শে সপ পপ 

০০৮০ আমা সু স্ স্ত শ 

২১ কল্প, ৪থ ভাগ 

"শ্থোররারাহারাারারার০৮৮০, ২৮ আর --. আদ খা ৮ 

লইয়া রাডার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য । 

ইহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান সাধনা । আজ এই 

শুভ মাঘোত্সবের দিনে, বশুসরের শেষে হিসাৰ 

নিকাসের দিনে, শ্রদ্ধেয় ব্রাঙ্ধা বন্ধুগণ একবার 

[সারতে পারি আপনারা এই উদ্দেশ্যে কতদূর 

সফল করিতে পারিয়াছেন। আপনার! কত মলিন 

পঙ্কিল হৃদয় পরিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন ; 

আপনাদের হৃদয় কতদূর মলিনতাশুন্য হইয়াছে, 
আপনাদের প্রেম কতদূর পরিস্ফুরত হইয়াছে। 

যাহার নিজের হৃদয় মলিনতাপুর্ণ, সে কখনও 
অপরের হদয় হইতে মলিনতা! দূর করিতে সক্ষম 

ন1। ধুলামাথা কাপড়ের দ্বারা আপির ধুল! 
ঝাড় যায় না, কাদামাখ! ন্যাতার দ্বারা কাদ। 

দুর করা যায় না, আলকাতরামাখ। ক্রষের দ্বারা 
আলকাতরার দাগ নষ্ট হয়না । কিন্তু একটি 
নিশ্শলহদয় ব্যক্তি তাহার বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারা 
সহজ সহজ লক্ষ লঙ্গ* কোটি কোটি লোকের হাদয় 
মলিনতা শুন্য করিতে পারেন। 

এক সময়ে ব্রাঙ্মদমাজের নেতাগণ এই মহৎ 

। উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তখন 

| তাহাদের পবিভ্র জীবন, পবিত্র প্রেম, সকলের ্ 

আদর্শস্থ।নীয় হইয়াছিল । এমন কি, ধাহারা সে 

সময় ব্রাঙ্ষামমাজের ঘোর পগ্রাতিদন্বী ছিলেন 

তাহারাও ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়া 

কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাই আক্তও রাজ। রাম 

মোহন রায়, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মা নন্দ 

কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীপ্রযুখ 
মনীষী ব্যক্তিগণ সর্ববসম্প্রদায়ের নিকট মআদরণীয় 

হইতেছেন। সেই এক দিন আর এই এক দিন। 

আজ আমি যখন ব্রাঙ্মাসমাজের দিকে দৃষ্টি 
পাত করি তখন যেন আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ 

হয়। যদিও ইহা একটি অপ্রিয় সত্য, তথাপি 

কর্তব্যের অনুরোধে ব্রাঙ্গপমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গ- 

লের জন্য, আজ আমাকে এই সকল কথা বলিতে 

হইতেছে । আশা করি সকলে আমাকে ক্ষম। 

করিবেন। আজ আমি দেখিতেছি যে, ব্রাহ্ম- 

সমাজে সেই উচ্চ আদর্শ, ব্যক্তিগত ব্রহ্ধা জীব- 

নের সেই মহত আদর্শ যেন অনেক নীচে নামিয় 
পড়িতেছে। অনেক ব্রাক্গ পরিবার অনেক ব্রাঙ্গ-: 
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সন্তান যেন লজ্জায় মুখ ঢাকিয়। পলাইতে চেষ্টা 

করিতেছে । পুর্েব যে ব্রংঙ্গষদমাজের ব্যক্তিগত 

জীবনের আদর্শ ল্টয়া অনেকে, অনেকে কেন; 

সকল সমগুদায়ের লোক উন্নতির পথে উত্থিত 

হইয়াছিল, আাজ সেই ব্রাঙ্গাসমাজ, সেই ব্রাহ্ম 

সমাজের আদর্শচরিত্র ব্যক্তগণের সন্তানগণ যেন 

স্বরভুষ্ট রাজ। নহুষের ন্যায় দ্রুতবেগে নীচের 

দিকে নিপতিত হইতেছে । অনেকে স্বীকার করুন 

বানা করুন, ইহ। একটি গ্রুব সত্য। ত্রাঙ্গগণ 

একবার চক্ষু মেলিয়া যদি দেখেন, তাহা হইলে 

স্প্টই দেখিতে পাইবেন, কেমন করিয়া আমর! 

ধব.সের পথে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু ছুঃখের 

বিষয়, এই অধঃপতনের দিকে কাহারও লক্ষ্য 

নাই | ফাহাদের নিকট ব্রাহ্ধপমাজ অনেক 

আশ করিয়াছিল, ফাহাদের মুখের দিকে ব্রাঙ্ষা- 

সমাজ £খনও সতৃষ্ণ নয়ানে চাহিযা মাছে, তাহাদের 

মধ্যে ভানেকেই এখন বাদ্ধক্য অবস্থায় অবস্থান 

করিতছেন। ধাহাদের শক্তি শাছে, তাহারা 

আজ সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা এবং স্বার্থের 

কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এখনও ধহারা ব্রাঙ্গ- 

সমান্দে নন জীবন আনিবার ইচ্ছ। করেন, তাহারা 

সহানুভূতির অভাবে কৃতকাধ্য হইতে পারেন না। 

হে ব্রাঙ্গগণ ! আজ একবার তোমর। বুক হাত 

দিয়া বল দেখ, ত্রাহ্মাঘমীজের প্রতি তোমাদের 

পূর্নেনের ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভ'স্ত বর্তমান আছে কি? 

ব্রা্মঘমাজের জন্য তোমাদের. পণ পূর্বেবর ন্যায় 

কাদে কিনা? রাজা রামমোহন রায়ের অগঠুল 

কীর্তি, মহধি দেবেন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র এই 

আঁদিত্র।ঙ্গসমাজের জীর্ণ মন্দিরটির প্রতি একবার 

চক্ষু খুলিয়া দেখুন দেখি । বিনা সংস্ক'রে ইহা 

আর কত দিন থাকিতে পারে? এত দন যে 

ইহ! ধুলিসা হয় নাই, তাহা কেবল ভগবানের ৷ 

দয়া মাত্র । আর কিছু দিন এই ভাবে থাকিলে । 

ইহার দ্বার রুদ্ধ করিতে হইবে, এবং কনশঃ ইহ? 

পুরাবুত্তের অতীত স্মৃতির নিদর্শন হইয়া দিড়াইয়া | 

থাকিবে । বল দেখ ভ।ই কয়জন ব্রাঞ্গোর হয়ে 

ইহার জন্য এক বিন্ুও অশ্রতকণা। সাবিত হই- 

য়াছে ? 

কথাট। মারদত্র।ঙ্ষসমাজ লইয়া বলা হইল মাত্র? 

এ 

ব্রা্মগণের প্রাতি সবিনয় নিবেদন 

ৃ 
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কিন্তু ইহা! অল্লবিস্তর সকল সমাজের প্রতি প্রয়োজ্য 

হইতে পারে। মফংম্বলের সমাজের ত কথাই 

নাই। মফঃম্বলের অনেক মন্দির এখন জীবক্সম্থর 

আশ্রয়স্থান রূপে পরিণত হইয়ছে। ফল কথ! 

আমর বলিবার উদ্দেশা এই যে, বর্ধমান সময়ে 

ব্রাঙ্মগণের মধ্যে ত্রাঙ্গলমাজের প্রতি তত শর! 

ভাল্ত ও মাগ্রহ দেখা যায় না ত্রাঙ্মপমাজের 

জন্য ব্রাহ্মাদের প্রাণ মার পুর্বের ন্যায় কদেনা, 

পুেবির ন্যায় ব্যাকুল হয় না। ইহার কারণ কি ? 

আমর! এখন ব্রঙ্গের পবিত্র আসনে স্বর্থকে প্রতি- 

ঠিঠ করিয়াছি! বিশুন্ধ প্রেমের পরিবর্তে সাম্প্র 

দায়িকতাকে আমাদের পুজার পুরোহিত করি- 
যাছি! 

আনেকে এখন বলিতে আরন্ত করিয়।ছেন যে, 

ব্রাঙ্গমমাজের কাব্য হইয়া! গিয়াছে । ব্রার্গাসমালের 

এখন আর মআবশ্যকঠা নাই! ইহা কি সত্য? 

আমার বিশ্বাস, দেশেব_-পৃথিবীর অবন্থ। বন্ধমান 
সনয়ে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন ব্র'গ- 

সমাজের আবশ্যকহ। পূর্ববাপেক্ষা। শধিকতর বদ্ছিত 
হইয়াছে । যাহার! অন্ধ, তাহারাই ব্রাঙ্গপমমজের 

আবশ্যকতা দেখিতে পায় না। প্রালসনাজ 

সাববজনান ধন্মলমাজ | ইহা এক জাতি, এক 

সম্প্রদায় বা এক দেশের সমাজ নহে। এ্রাঙ্গা- 

সমাজ সমস্ত মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য প্রতি- 

ভিত। গৃহপ্রেম যে বিশ্বপ্রেমের মুল অনেন্তক 
তাহা ভুলিয়া থান। এই গুহপ্রেমের বিস্তারই 

বিশ্বপ্রেম । নিজের গৃহকে উচ্ছেদ করিলে, আপন 

ব্যক্তিকে অনাহারে মারলে, প্রকৃত প্রন 

প্রক।শ পাইতে পারে না। বিশ্বগ্রেম নিক 

হইতে উখিঠ হইয়া, নিকটকে সঙ্গে শইয়। দুর 

পরান্ত বিস্তারিত হইয়া, সনগ্র নিশএসংসারের 

 অণুপরমাণুর উপর সমভাবে ব্যাপ্ত হ্র। পিশ- 

প্রেম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা পন্ুকে উপেক্ষা 

করিতে পারে না। আপনার দেশ, আপনার জা, 

আাপনার মআাম্সায়ম্বজন, আপনার সমাজকে আন্ধ- 

কারের নিভৃত কক্ষে সাবদ্ধ রায় দুরের আন্গক।র 

দুর করিতে যাওয়! দুরদশীর কাধ্য নয়। ত্রাঙ্গ 

সমাজ বিশ্বপ্রেমের তরণী। আমার বিশ্বাস, যেন 

গত হইতে এই সানব্জনীন ব্রগ্ধশ্ম চলিয়া 



২৫৮ তত বোধিনী পত্রিকা ২১ কল্প, গর্থ ভাগ 

যাইবে সেদিন জগত শ্মশানে পরিণত হইবে + | 
মহাপ্রলয়ের ধ্বংসকারিণী ভয়ঙ্কর মুর্তি চতুর্দিকে 
তাগুব নৃত্য করিতে থাকিবে। 

আজ তাই এই বিশ্বাসের অনবর্তী হইয়া বগুস- 

রাস্তে গাবার এই কাতর প্রার্থনা লইয়। আপনা - 

দিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ত্রাঙ্গগণ আবার 

জাগ্রত হও, আবার স্বার্থ, সংকীণ্ত1 এবং সাম্প্র- 

দায়িকতার গণ্ডীর বাহির হইয়া! ভায়ে ভায়ে ভশ্মীতে 

ভগ্মীতে পবিত্র বিমল রুমের বন্ধনে বন্ধ হইয়া, 

লীবন সার্থক কর। একবার শন্মাপর ভূলিয়া 

সমস্ত জগতকে আপন বক্ষে স্থান দিবার জন্য 

ফ্রোড় প্রসারণ কয়। চারিদিকে আবার এই 

সার্বজনীন ব্রাঙ্গাধন্মের ভেরীধধবনি আকাশনেদ 

করিয়! উখিত হউক । সকল সমাজ মিলিয়া, সকল 

প্রাণ মিলিয়। আবার একতা নে গাইয়। উঠ-_. 

গাও রে আনন্দে সবে 

জয় ব্রহ্মা জয়। 
উস নও 

শপ পপ 
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শা 

ভট্টনারায়ণপরিচয় | 
(শ্ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

১২৭। ভট্টনারায়ণের সাধারণ পরিচর। র 

বিভিন্ন গ্রান্ছে আমর! কুলগ্রন্থসমূহের যে সকল 

কারিক1 উদ্ধত দেখি, তন্মধ্যে অধিকাংশ কারি- ! 
কাতে টনারায়ণ ও তাহার বংশের মহিম! স্থৃকী-। 
ভিত দেখি । ইহা! হইতে অনুমান হয় যে, পুত্রেষ্টি 
যক্জে সমানীত পঞ্চব্রাঙ্মাণের মধ্যে তট্ুনারায়ণ কিছু | 

বিশেষ খ্যাতি লাত্ত করিয়াছিলেন । হরিমিশ্রও | 
আমাদের এই ভানুমান সমর্থন করিয়া ষলেন যে, ূ 

পাচ গোত্রের যে পাঁচ ব্রাঙ্ষণ আসিয়াছিলেন, | 
তন্মধ্যে শাগ্ডলাগোত্রীয় মুনিশ্ঞরেষ্ঠই মান্যতম ূ 
হইয়াছিলেন ১)। বাচস্পতি মিশ্র ভট্টনারায়ণকে | 

“কবি” (২) ও “লোকবিখযাত” (৩) বলিয়া উল্লেখ ূ 

করিয়াছেন । প্রেমবিলাসে ক্ষিতীশের - সাত পুত্র ূ 

উক্ত হইয়াছেন (8) ; কিন্ত কুলতহত্বার্ণবে ক্ষিতীশের 

ভট্রনারায়ণ প্রমুখ «“বেদবিশারদ” পঞ্চপুত্রের উল্লেখ | 
কাছে (৫)। ্গিতীশবংশাবলীচরিতং প্রস্তে ভট্র- ট্ 

সি আপা পাপা শা 

(১) কতা কা* ১০০৩ পৃঃ 

(২) ব্রা" কাং১০২পৃঃ। (৩) সং নি ৫০০ পৃই। 

€ 95) গ্রে বি ২৬৩ খু । €(৫) কু* তং ৮৭ শ্লেক। 

নারায়ণকে “কান্যকুজ্জে বিদিতপ্রভাব ক্ষি তীশনামক 

নরেন্দ্রপৃত্র” বল! হইয়াছে (৬) ॥ ভট্টনারায়ণ রাজ- 

পুত্র ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তবে মনে হয় যে 
তিনি বেশ একটু ধনবান ছিলেন, এবং সেই সুত্রে 
“ক্ষিতীশ” শব্দের অর্থ ধরিয়া তাহাকে “নরেন” 

পুর বল! হইয়াছে । এভুমিশ্র এবং মহেশ তাহাকে 
“মুনি” বলিয়াছেন (৭)। মহেশ বলেন-__-ভট্রনারা- 
য়ণ বেদবিদাতে কাহ! অপেক্ষাও হীন ছিলেন না, 

এবং সামবেদে বিশ্রঃতগৌরব ছিলেন (৮) । তিনি 
য্নিপুণ এবং তিন বেদে পারদর্শী ছিলেন (৯)। 
সমাগত পঞ্চব্রাক্ষাণের মধ্যে ভট্রনারায়ণ একটু 
তেজস্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয় । ক্ষিতীশবংশাবলী- 
চরিতং গ্রস্থে আছে--যচ্ন্ সমাপনান্তে রাজা পঞ্চ- 

ব্রাঙ্মাণকে দীক্ষণাদি দ্বারা সন্ঘষ্ট করিয়া যখন 
স্বরাজ্যে বাস করিবার জন্য মন্ুরোধ করিলেন, 

তখন উত্তরের জন্য সকলে ভট্টনারায়ণেরই মুখের 

দিকে তাকাইয়। রহিলেন। অনস্তর তাহার ইঙ্গিতে 
সকলে সম্মতি জ্ঞাপম করিলে রাঙ্জা ব্ছ সৌধাদির 
হ্বারা পুরপঞ্চক গড়িয়া তুলিলে তাহারা সেখানে 

এক বগুসরকাল ৰাস করিলেন। পরে ভট্রনারায়ণের 

নানা কাধো লোকাতীত ক্ষমতা দেখিয়া রাজ 
তাহাকে কয়েকটী গ্রাম দিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করি- 

লেন। কিন্তু তেজন্বী ভট্রনারায়ণ যহ্ভকান্তে যথ।- 

রীতি দক্ষিণাস্বরূপে গ্রাম বা ধনরত্ব গ্রহণ করি- 

৷ লেও রাজার অন্জগ্রহদানন্যরূপে কেন গ্রাম লইবর 

অক্ষমতা, জানাইয়। কিছু-না-কিছু মুল্য দিয়া সেই 

গ্রাম ক্রয় করিতে জন্মত হইলেন (১০)। এরূপ 

কথ! পঞ্চব্র্ষাণের অন্য কোনও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে উঠে 

নাই, এবং বোধ হয়, ভট্টনারায়ণের মানসিক তেজ- 

স্বিা সম্বন্ধে কোন-ন! কোন প্রকার কিন্বদন্তা না 

চলিয়া আমিলে তাহার সম্বন্ধে এ প্রকার কথার 

প্রতিধ্বনিও উঠিতে পারিত ন1। 

১২১ । ভট্নারায়ণের পূর্বপুরুষ । 

শাগিল্যগোত্রে দ্বিতীয় বেদব্যাসভূল্য কলিব্যাস 

নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

তাহার পুত্ত বামদের ; তাহার পুত্র মহাদেব 

(*) ক্ষিং বও৪ পৃঃ । 
(৭) সনি, ৫০* পৃঃ) 

(৮) স'নি* ৫*৬। (৯) পৎ নি ৫*৭। 

(১৯) [* বণ ৪ পৃঃ। 



মাধ, ১৮৪৮ ভ্টনারায়ণপরিচয় ২৫৯ 
০ ৮ ০ শশা ৮ পিসী 

শপ সপ শা পপি নি এ পল 
সস পপর পপ পুল রত শি 

পঞ্চবাঙ্ষণকে কন্যাদান কবিলেন, এবং পর্ব্রাহ্মাণ তাহার পুত্র ক্ষিতীশ। মুর্রত কুলতন্বার্ণবে, 
বামদেবের পুত্র ক্ষিতীশ এনং ভট্রনারায়ণকে | সাতশতীকনাগণেন গর্ভে পুত্র উৎপাদন করি. 

ক্ষিতীশের জ্ঞো্টপুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। | লেন। ইহ! অবণ্য সম্ভবপর এবং নুলো 

শপ শা ও. শপ ৮ 

এই ক্ষিতীশ (সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝা- 

মাবি) গৌড়ে শাসিয়াছিলন (১১)। কলি- 

ব্যাস সম্ভবত তাহার সময়ে একজন প্রসিন্ধ লেখক 
ও গ্রন্থকার ছিলেন। কিল দুঃখের বিষয়, তাহার 

কোন গ্রন্থই এখন পাওয়। যায় না। প্রেমবিলাস | 

পথশানন আমাদের এই অনুমান সমর্থন করেন 
যে, উত্তরকালে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানের সাতশশী 

| ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহাদির তার অনেকটা মিশিয়! 

| গিয়াছিলেন (১৭)। কিন্তু সাতশতী কন্য। নিয়! 
পণ্চবাঙ্গাণনক বধিয়। রাখিবার আখ্যায়িক। নিতান্তই 

বপেন, ক্ষিতীশের সাত পুত্র--দামোদর, ভট্টন/রা- ূ অসস্তব বলিয়া মনে হয় (১৮) । আমরা ইতিপুর্ব্বেই 

য়ণ, শোরি, শঙ্কর, বিশবস্তর, লোকারণ্য ও হিরণ্য 
(১২)। হরিমিশ্র বলেন__ক্ষিতীশের সর্ববগুণান্থিত 

অনেক পুত্ত জম্মিয়াছিলেশ_-দামোদর, শৌরি, 
মহামতি বিশ্বেশ্বর, লোকবিখ্যাত শঙ্কর এবং ভট্ট- 

নারায়ণ (১৩)। কুলতন্বার্ণবের মতে শ্িতীশের : 

। বয়স ৮০৩ 

দেখিয়। আমিধাছি যে পঞ্চব্রাহ্মান যখন বঙ্গে মাসেন, 

তখন স্রীহর্ষের বয়স ৯০ বশুসর, ভট্রনারায়ণের 

২সর এবং বেদগর্ভের বয়স ৬০ বু 

সর। যাই।পরা জীবনের শেষ ভাগে আসিয়! পর- 

লোকের সম্মুখে দণ্ায়মান এবং যাইাদের নাম 

সর্ববগুণান্থিত পাচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন- _সর্ববজ্যেষ্ঠ র সমস্ত কুলগ্রন্থে একবাক্যে সন্ত্রমের সহিত খধিকল্প, 

ও স্ুপপ্ডিত ভষ্টনারায়ণ, দামোদর, বিশ্বেশ্বর, মহা- | মুনি প্রভৃতি বিশেধণনহ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই 

মতি শৌরি এবং লোকবিখ্যাত শঙ্কর ১৪)। বাচ- 
স্পতি মিশ্রও ক্ষিতীশের ৫ পুত্র নির্দেশ করিয়া- 
ছেন (১৫)। তন্মধ্যে মহেশ্খর তাহার কুলপঞ্জিকায় 

(১৬) বলেন যে, দ|মোদর বারেন্দ্র, শৌরি দাক্ষি- 
ণাত্য, বিশ্বস্তর বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য এবং ভট্র- 

নারায়ণ রাট়ী হইয়াছিলেন। এডুমিশ্র কুলপঞ্জিকা 

সমর্গন করিয়াছেন এবং বলেন যে ভট্টনারায়ণ 

আন্ুগঙ্গ প্রদেশ দেখিয়া সহযে।গী চারজনের সঙ্গে 

রাঢদেশে প্রবেশ করিলেন। 

১২২1 পঞ্রাঙ্গণ সাতশভী কনা! বিবাহ করেন কি না? 

কাহারে! কাহারো! মতে পঞ্চব্রাহ্ধণ অতিরিক্ত 

আন্মগঙ্গ পঞ্চগ্রাম পাইবার পর বঙ্গদেশে বসতি 

করিবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের পৃর্বববাসিন্দ] সপ্ত- 

শতী ব্রাঙ্ষণদিগের কন্য। বিবাহ করিয়াছিলেন। ূ 

বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় মাছে যে, রাজ! ভাবিলেন যে, 

পঞ্চব্রাহ্মাণের স্কন্ধে সাতশতী কনা। চাপাইয়া দিতে 

পারিলে তাহারা আর এদেশ ছাড়ি স্বদেশে 

ফিরিয়। যাইতে চাহিবেন না। ইহ] ভাবিয়া তিনি 

সা শতী ত্রাহ্ষগগণকে পঞ্চব্রাঙ্ধগের করে কন্যা 

সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলে তাহার সানন্দে 
স্পা পিসি 

(১১) ব্রা কা ১ ৩পৃঃ; কুলরম1_-ল* নি ২৯১-২ পুঃ। 
(১২) গ্রে বি" ২৭৩ পৃঃ । 

(১৩) ব্রা" কা* ১০৩ পৃঃ | (১7) কুণ ত* ২৫*-৫১প্লোক 

(34) সন্ন ৫** 1 0১৬) সণ নিৎ ৫০০। 

সপ ও 

ম 

সকল মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের প্রলো- 

ভনে বিমুটচিন্ত হইয়া! আবদ্ধ থাকিবার আাখ্যায়িক! 

কেবল অসম্ভব নহে, কিন্তু নিতান্ত হাস্যকর এবং 

রচয়িতার সহজতব্।নের অভাবের সম্যক পরি- 

চয় (১৯)। তবে উ্তরকালে পঞ্চব্রাহ্মণের সন্ভতানগণ 

যে সাতসতী কন্য। গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ। সুলো। 

পঞথ্চাননের কারিকা হইতে অনুমিত হয় (২) । 

১২৩। এবিবয়ে যুক্তি ও খণ্ন। 

'এ বিষয়ে কুলপঞ্জিকাকার যে স্বপক্ষে কাহা- 

কেও পান ন। তাহ! নহে। ধাহারা তাহাকে 

সমর্থন করেন, তাহাদের ছুইটী প্রধান যুক্তি শোন! 

যায়। তাহাদের প্রথম যুক্তি এই যে, বঙ্গদেশে 
হা ৬. এ জর্ 

(১৭) নি 
(১৮) লংনি। বিদানিধ মহাশয়ও এই» যুক্কি বিশিন্ন 

জানাতে খণ্ডন করিয়াছেন। 

(১৯) পঞ্চরাখাণ পহ্ববো মহেখর বলাশমেনকে বপিমাছলেন - 

141 সাগ্রিক দ্বিজ, চণ্দন বিষ্ঠা সম। 
আর যড়েশ্খমো ধণী, ইন্দ্রিয় সংযম ॥ ৩০ 

উউদেপ নাধা ছিল দোষের পরিপাকে। 
জগৎ কুটুন্বী, আগ্নবৎ ভ;বে যাকে 'ঠাকে ॥ ৩১ 

গোগ্রকথ| মণ নি* ৫৮৭ পৃঃ 

(২০) কানাকুজ তেজীয়ান লয় সাতণভী। 

মূর্থ নিন্দুক দেখুক, তায় কিযে ক্ষতি ॥ 
সাতশতীর প্রভ1, কানাকুর্দের আভা। 

অণি ক।কননিভ। শ্ষটকে জবাশো 1 ॥ 

নুলে! পঞ্চারনের ২য় কারিক] স* নি* ৩৬৭ 



তত্ত,বোধিনী 
(ক) ঙ্গদেশে লানবেরীর সায় 1. 

সপ্রুশহীরাই একমাত্র সামবেদী ছিলেন (২১); 

পর্চতব্রাঙ্গাণ বিভিন্ন বেদী হইলেও তাহাদের সন্ভ- 

নেরা উত্রকালে কেবলমাত্র সামবেদী হইলেন 

কিপ্রকারে ? 

দিগের প্রভাবে (২২)। 

বিচারে দীড়াইতে "পারে 

আমর1 পঞ্চবাঙ্ধণ কোন্ বেদী আলোচনা করিবার : 

কালে দেখিয়া আসিয়াছি যে, কুলগ্রন্থকারগণ 

স্পফ্ট বলিয়াছেন ঘে, তাহার বিভিন্ন বেদে অভ্যান্ত 

থাকিলেও সামবেদে ল্ধগৌরব ছিলেন। তাহা. 

দের মধ্যে নামেমাত্র কেহ চতুর্বেবদী হইলেও 

সম্ভবন্ত সামবেদেরই সমধিক অনুরাগী ছিলেন। 

পরে তাহাদের সন্তানেরা নানাপ্রকারে সাতশতী 

ত্রাঙ্মণদিগের সংশ্রবে আসিয়া, বিশেষত ত্রাহাদের 

পৌরোহিত্যের কবলে আসিয়। 

ক্রমশ সম্পূর্ণরূপে সামবেদী হইয়৷ পড়িলেন, আমা- 

দের ইহাই অনুমান হয়। 
(খ) বংশবিল্বার 

তাহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই ঘে, পঞ্চ তাল 

যখন স্বদেশে জ্ঞাতিপরিজ্যাক্ত হইয়া এদেশে 

আ(সিলেন, শুখন ভাহ।দের যে ৫৬ পুত্র এক একটী 

গ্রাম পাইয়। গ্রামীণ বা গর্গাই” সংজ্ঞা] 

করিয়।ছিলেন ঝালয়া কুলগ্রম্থে উল্ফ হইয়াছে, 

সেই ৫৬ পুত্র লাসিলেন কোথা হইতে? সপ্তশতী 

কন্যা বিবাহ করিয়া এ ৫৬ পুত্র উৎপাদন করিলে 

তবেই ছু” দশ বগসরে এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের না হয় 

৫৬ পুত্র হইয়াছিল ধরা যাইতে পারে (২৩)। 

ইহার প্রতিবাদে আমছা প্রথমেই বলিতে চাই 

যে, পুর্বেবই বলিয়াছি যে, আদিশুরের সভায় 

ভট্টনারায়ণ প্রসভৃতি ৯৯৯ সম্বথতে যখন আসেন, 

তখনই তাহাদের মধ্য অন্তত তিন জন খুবই 

বয়ে।বুদ্ধ ছিলেন _হর্ষের ৯* বগুসর, উট্টনারায়ণের 

৮০ বগুসর এবং দক্ষের ৬০ বশুসর হইয়াছিল। 

াদিশুরের জীবিচাবস্থায় পঞ্চব্রাঙ্ষণের পুত্রের 

“শী ই” সংজ্ঞা পাইয়াছিলেন বলিয়া! দেখা যায় 

না। আদিশুর যদি ১০০৯ সম্বতে অর্থাৎ পঞ্চ- 
কপ ্ীস্প্্পপস 

টি 

(২১) সৎ নি*। 

(২২) বাণ কা” ৮৪ পৃঃ। বিদ্যানিতধি মহাশযও এই যু 

(বা ৬ম প্রণালীতে খণ্ডন করিক়্াছেন। 

(২৩) স*নি*। 

| ব্রাহ্মণের আগমনের প্রায় ১০ বগসর পরে পর- 

নিশ্চয়ই মাতৃল সগ্ডশতী ব্রা্গণ- 

এই যুক্তি নিরপেক্ষ ৷ 

বলিয়া মনে হয় না। 

দায়ে গড়িয়। : 

শাভ 

পত্রিকা ২১ কল্প, ৪র্থ 'চাগ 

হর তারার রহম মর 

| লোক গমন করিয়া থাকেন, তবে তে! আদিশুরর 
' ম্বহ্যুকালে বা ভূশুরের সিংহাসন আরোহণকালে 
। শীহর্ষের বয়স ১৯০ এবং ভট্রনারায়ণের বয়স 
র দক্ষের বয়স ৭৭ হইয়াছিল। যতদূর 

দেখ! যায়, তাহাতে মনে হয়, আদিশুরের দেহা- 

৷ স্কের পরে ধর্মমপাল কর্তৃক ভূশুর পৌগু.বদ্ধীন হইতে 
বিতাড়িত হইয়া রাটে ফিরিয়া আসিলে পর 

“্শীইগ্য়ের স্ষ্ি হইয়াছিল । এই কারণেই বোধ 

হয় রাঢ'দের ন্যায় বারেন্দ্রদিংগর ভিতর ণ্গাই”- 

য়ের এপ্রকার প্রবল প্রনাব দৃষ্ট হয় না। স্থৃতরাং 
পঞ্চ ব্রাহ্মণের এ বয়সে দশ পনেরো! বদরের ভিতর 

৫৬টি পুত্র হওয়া অসম্ভব ছিল । প্রেমবিলাস গ্রন্থে 

এই সমস্যার আরও স্ৃস্পষ্ট মীমাংসা করিয়। দেওয়া 
। হইয়াছে । পঞ্চভ্রাক্ষণের প্রত্যেকের সম্বন্ধে উত্ত 

গ্রসস্থ কি মীমাংসা করা হুইয়াছে দেখাইতে গেলে 

গ্রন্থ বড়ই বিস্তৃত হইয়া! পড়িবে । আমর! তাই 

কেবল দৃষ্টাস্তম্বরূপে ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধেই প্রেম- 
বিলাসগ্রন্থের মীমাংসা আলোচনা করিয়া দেখিব। 

 প্রেমবিলাস স্পষ্টরূপে ভট্টনারার়ণের ২১ পুত্র 

উল্লেখ ও .তীহাদ্দের নাম নির্দেশ করিলেও অন্যান্য 
। খ্রন্ত্ে তাহার ১৬ পুত্র বলিয়াই উল্লেখ আছে। 

। ৯০ এবং 

| 

ূ 

পপ পপ পপ ৪. ০ ০৯০ পপ এ+ পা পা ৮ পপ সপ পপ ৭ স্ শ 

' ফ্রুবানন্দের মিশ্রী গ্রন্থ আছে--ভট্রনারায়ণের ১৬ 

পুব্র (২8)। কুলদীপিক ও মনন্দট্রকৃত 
বল্লালচরিত ধরিয়া সম্বন্ধনির্ণয় ভট্রনারায়ণের ১৬ 

পুত্র বলেন। ই! ঠিক নহে । উপরোক্ত ছুই গ্রন্থে 
কেবলমাত্র ষে ১৬ পুত্র গাই হইয়!ছিলেন, তী।হা- 

দিগের্ই নাম উল্লেখ করা হুইঝ়াছে। 

১২৪। ভ্টনারায়ণের কয় পরী ও কর পুহর। 

সত্য কথা বাঁলতে কি, প্রেমবিলাস গ্রন্থে, কি 

কারণে জানি না, ভট্টনারায়ণ ব্যতীত অপর চারি 

জন ব্রাহ্মণের পুত্রগণসন্মদ্ধে সাধারণত “পুত্রগণ* 

বলিয়। বল। হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র ভট্টন।রায়ণের 

স্্ীপুত্র সম্বন্ধেই গ্রস্থকার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়। 

উপরোক্ত সমস্যার সুন্দর স্মাধান করিয়াছেন। 

প্রেমবিলাস বলেন-_-ভট্টনারায়ণের স্তিন পত্বী 

ছিলেন, এবং সেই তিন পত্ীর গার্ভে ২১ পুত্র জন্ম- 
২. রস সপপপর পা পাপ 

২৪) ভ্টতঃ হোড়শোভুত।-ফ্রবানন্দের মিখী গ্রন্থ সণ নি 

২*পৃঃ। 



মাঘ। ১৮৪৮ 

২৮ ৩ ৮ পয নি “৫ রশ জপ সপ শর শপ শপ পপ কা পিসী চে 

গ্রহণ করেন (২৫)। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ৫ জন, 

ভবিতীয়ার গর্ভে ১* জন এবং তৃভীয়ার গর্ভে ৬ জন 

জান্মেন। 

১২৫ প্রথম পত্বীর গঠজাত কে? 

প্রথম পত্বীর গর্ভে ৫জন জন্মগ্রহণ করেন__ 

আদি গাই ওঝা, আদ্দিবিভাকর, আদিনাথ, আদি- 

দেব এবং আদিভাম্কর। কেহ কেহ বলেন__- 

“আদিগাই ওঝা সর্বপ্রথম গ্রাম পাইয়। গ্রামীণ 

হইয়াছিলেন বলেয়া “আদিগীই” নামে খ্যাত হইয়া- 

ছিলেন। আমরা কিন্তু তা মনে করি ন1। 

আমর! দেখি যে, ভট্টনারাযণের প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত 

পচ পুন্রেরই নামের সহিত “আদি”শব্দ সংযুক্ত 

আছে । কেবল তাহাই নহে, তাহার দ্বিতীয় পত্বীরও 

গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে সর্ববজ্যেষ্টের নাম হইতেছে 

আদিবরাহ। ইহ! হইতে বোধ হইতেছে, বঙ্গদেশে 

আ.সিবার পূর্ন্বেই তাহার এ সকল পুত্রের এরূপ 

নামকরণই হইয়। গিয়াছিল। 

১২৩] ন্বিতীয় পত্ধীর গভজাতকে? 

ভট্রনারায়ণপরিচয় 

৮ পপ শী সপ সপ 77 পপ শি পপ শা এ 

দ্বিতীয় পত্বীর গর্ভে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন-_: 

আদিবরাহ, নানো, গুপ্ত, মহামতি) গুণ, সহ, বটুক, 

শুভকান, নিতো এবং গুই। 

২৭ তৃতীয় পত্বীর গর্জাত কে ? 

তৃতীয় পত্তীর গর্ভে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন__ 

রাম, বিভু, গণ, নীপ, বিক এবং মধুসুদন। 

এইরূপে আমরা দেখি যে, তট্টনারায়ণের 

পশ্চিমদেশীয় তিন পত্বীরই গর্ডে ২১টা পুত্র জন্ম: 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবায় তষ্টনারায়ণের 

৮০ বসর বয়সে পুনরায় এদেশের সপ্তশতী কন্যার 

সহিত চতুর্থ পক্ষ করিবার কথা নিতান্তই হাস্যকর 

নহে কি? খষতুল্য পূর্বপুরুষের প্রত্তি নিতান্ত 

অপমানজন নয় কি ? 

১২৮। ভৃত্য পত্থী সপ্ডশতীকনা| হওয়। সং কিন? 

ভট্টনারায়ণের প্রথম দুই পরী তো সপ্তশতী- 

কন্য। নয়ই ; তাহার তৃতীয় পত্বী সপ্তশতী কন্যা 

হওয়া সম্ভব কি না? আমাদের মতে তাহাও সম্ভব 

নহে। প্রেমবিলাস গ্রন্থে আমর! দেখি, ভট্টনারা- 

পনণের একুশ পুত্রের মধ্যে প্রথম পত্বীজাত পচ 

পুত্র বরেন্ছ্ে ছিলেন এবং বাকী ফেল পুত্র রাঁটে 
পিস ১ পপ? শী 

প্রে“ বি" ২৬১পৃঃ। 

৪. 

১ ০ পপি পন সা? ৮০৭ পপ সী শপ পট শিলা শিপ শী সপ্ন ০ 

পপ সস সপ ওত পাস 

শে 

২৬৯ 

গিয়া বাস করেন (২৬)। আমরা উপরে দেখিয়া 

তআসিয়াছি--+প্রেমবিলাসের মতে ক্ষিতীশ প্রতি 

পঞ্চব্রাঙ্মণের ভট্রনারায়ণ প্রসৃতি ৫৬টী পুত্র 

ক্ষিতীশের ৭, বীতরাগের ১২, স্থধানিধির ৭, মেধা- 

তিথির ১৮, এবং সৌভ্রির ১২ (২৭) । কুঙীতক্বা- 

৭ঁবের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতির ২৩টা পুত্র ক্ষিতী- 

শের ৫, বীতরাগের ৪, স্থুধানিধির ২, মেধাতিথির 

৮ এবং সৌভরির ৪ (২৮)। আমর! ইতিপূর্বে 

যথাস্থানে আলোচনা করিয়। দেখিয়াছি বে, ক্ষিতীশ 

প্রভৃতির পুত্রগণের মধ্যে ধাহারা৷ বিশেষ খ্যাতিলাভ 

কারয়াছিলেন, তাহাদেরই নাম কুলতন্বার্ণবে স্থান 

প্রাপ্ত হইয়।ছে। আদিশুরের পুত্র ভূশূর যখন ধর্ণম- 

পাল কর্তৃক পৌগ্ু বর্দন ঝ! বরেন্দ্রভূমি হইতে বিভা 

ডিত হন, কুলতন্বার্ণবের মতে তখন ক্ষিতীশ প্রভৃতি 

পঞ্চব্রঙ্গণের ৫৬ পুত্রই হউক বা ২৩ পুত্রই হউক 

সেই পুত্রগণের মধ্যে ভট্রনারায়ণ প্রমুখ মাত্র পচ 

ব্রাঙ্গণই ভূশুরের সঙ্গে রাটে চলিয়। আসেন (২৯) । 

পুত্রেন্তি যচ্ছের পর ভট্টনারায়ণ ২৩ বসর জীবিত 

থাকিয়া (৩০) ১০৩ বগুসর বয়সে উপরত হন। 

ধাহারা বলেন যে, আদিশুর ক্ষিতীশ প্রস্ভৃতি বা 

ভট্নারায়ণ প্রভৃতি যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে সাতশতকন্যা 

দেওয়াইয়াছিলেন, তীাছারা বলেন যে, সেই পঞ্চ 

ব্রাঙ্গণের ৫৬ পুত্রকে ৫৬টা গ্রাম দিয়া গ্রামীণ ব 

দই” করিয়। দিয়াছিলেন। মদিশুর যদি ৯৯৯ 

সম্ঘতে পুত্রেগ্রি যজ্ঞের পরবতসরের মধ্যেই পরলোক 

গমন করিয়াছিলেন ধরা যায়, তাহা হইলে তে 

এসকল কথাই উঠিতে পারে না, কারণ কথিত্ত 

আছে যে, সেই পঞ্চব্রা্মণ স্বদেশে গিয়। সেখান 

হইতে ফিরিয়া আমিলে তবে সাতশতা কন্য। দান 

করা হইয়।ছিল--এদেশে ফিরিয়। আসতে কোন না 

তিন চার বদর লাগিয়াছিল £ আর যব্দ ধর! যায় 

যে, য্জেন্তর ১০ বশুসর বাদে ১০০৯ সখত5 অ।দশুব 

উপরত হন, তাহা হইলেও তিন চার ব২সর বাদে 

সেই পঞ্চব্র।ঙ্গন ফিরিয়া আসিলে বাকী পাচ ছয় 

বসরের ডিতর পঞ্চ বাণ সহিত সাতশতীকন্য। 

বিবাহ বেওয়াইয়। তাহাদের ৫৬টী পুত্র দেখিয়া, 
২ 
(২৬) প্রেঃ বিঃ ত৬)। 

(২৭) প্রে বি ২৬১পৃহ। 
(২৮) কুগ ত* ৮৭--*২গ্রোক। 

(২৯) কু ত* ৯৬প।ক। ৩৯) শ্ষিত্ৰ ৪পৃঃ। 



অন্তত ভটুনারায়ণের ছয় পুত্র দেখিয়া,  ভীহাদিগকে 

গ্রামীণ করিয়াছিলেন, অথব। “5ট্রনারায়ণের এ ছয় 

বশসরে গ্রত বসর একটী করিয়। সন্তান জন্মিয়।- 

ছিল ধরিতে হয়! ইহার স্বাভাবিক অসস্তবন্ধ স্পষ্ট 

উপলন্ধ হইবে। ভদ্ধয-ীত, একদিকে কুলতন্বার্ণবে 

দেখি যে, ভূশুর কর্তৃক রাদেশে আনীত ভট্রনারা- 

যণপ্রমুখ এ পঞ্চত্রাঙ্গাণের ( পুত্রগণের মধ্যে) যে 

৫৬ পুত্র রটে বাস করিয়াছিলেন, ভুূশুরের পুত্র । 

(ক্ষিতিশ্বুর সেই ৫৬ পুত্রকে ৫৬টী গ্রাম দিয়া- 

ছিলেন (৩১) । ভাপর দিকে, প্রেমবিলাস বলেন, 

ব্লল।ল সেনের সমায় পঞ্চগোত্রীয় ত্রাঙ্গণদের সঙ্গে 

সপ্তশহী ব্রাঙ্গণদের আদানপ্রদান হইয়াছিল (৩২)। 

এই সকল কথার ভিতর যঙ্টুকু সত্য থাক, ইহ৷ 

হইতে আমর! আন্ত এটুকু সুস্পষ্ট উপলব্ধি করি- 

তেছি যে, ভটুনারায়ণের তৃহীয় পত্বীকেও কখনই 

সপ্তুশতীকন্য। বলিয়। ধরা যাইতে পারে না। 
১২৯ । ভটনারারণের পুত্র। 

ভট্টনারায়ণ গ্রাম প্রস্ততি পাইবার পর ২৪ 

বসর উহা নির্বিবঘ্ঘ ভোগ করিয়াছিলেন। তাহার 

যোল পুন্ত্রর নাম ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রস্ত 

দেখি-__শাদিনরাহ, বাটু, বাম, নান, নীপুত গুই, 

গুণ্ট,, অশান্ত, গুণ, বিক, অনিল, মধু, কাম, দেব, 
সোম, অদীন। এই গ্রন্থের সংক্ষরণকর্তা। জশ্মাণ 

পণ্ডিত হইলেও আমার মনে হয় যে, অন্তত ভট্ট 

নারায়ণের ষোল পুত্রের নামে কিছু ভূল করিয়া- 

ছেন। যাই হট্টক, 'ট্টনারায়ণের মাত্র ষোল পুত্র যে 

গঁই হইয়াছিলেন, তাহ। বুঝিতে পারিতেছি-নাম 

ও উপাধি লইয়। বিশ্ডিন্ন গ্রন্থে কিছু কিনতু পার্থকা 

দেখি । ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং- রচয়িতা বিনয়ী 

বলেন যে, উল্ত ষোল পুত্রের সক্চলেই সদাচারী, 

বিদ্বান ও সর্ববমানা ভিলেন। তন্মদো প্রথম চারি 

পুরে বিষয়ে অত্যন্ত তানাসক্ত ছিলেন। তাহার! 

ন্েহাধিক্যবশত দরশাশীল পঞ্চম পুত্র শীপুকে রাজ- 

নীন্িকুশল ও নিযয়রক্ষণে সক্ষম দেখিয়া তাহাকেই 

নিজো.দর রাজ অশ্ডিষিক্ত করিলেন । নীপু কেশর 

গ্রামে সুন্দর নগর নিশ্মীণ করিয়। নান।বিধ ক্তিয়া- 

হরির হইয়া যারে ২৮ বংসর প্রজাপালন 
এ স্পা শী ৮ স্পা তি তি না এ 

(৩১) কুন হ* ১০শ্রোক। 

(৩২) প্রেণ বি০ ২৬৫ পৃঃ | 

৮ ৮৮৮৮৮ পপসস ৯৮ পপ শি সী শপ পন শপ সপ শশা শা 

সস্তা শশী পা শপ পপ পপ পপর পপ সপ *  - সা ৮ 
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২১ বঞ্জ, ৪থ ভাগ 

করিয়াভিলেন। | সেই অবধি ২ নীপুর বংশ  কেশর- 

গ্রামী বলিয়৷ প্রসিদ্ধ হইলেন (৩৩)। 

১২৯। ভটনারায়ণ এন্বকার। 

কুলগ্রন্থে ভষ্টনারায়ণাকফে মুনিসন্তম, সর্ববশ্োষ্ঠ 
প্রভৃতি মহব্বব্যগুক নানা বিশেষণে বিশেষিত করি- 

লেগ কোথাও তাহাকে গ্রন্থকার বলিয়া! অভি- 

| হিত দেখি না। কিন্তু “ঠাকুরগেঠীর সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ” পুস্তিকায় এবং অন্যান্য পুস্তকে তাহাকে 
অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িত। বল। হইয়াছে । উল্ত 

পুক্তিকায় তাহার রচিত বলিয়৷ চারিথানি গ্রন্থের 

উল্লেখ আছে-_কাশীমরণ-মুক্তিবিচার, প্রয়োগরত্ব 

(ক্রিয়াকলাপসংক্রান্ত ), বেণীপংহার নাটক এবং 

গোভিলসুত্রভাষ্য । ভ্টনারায়ণের রচিত বলিয়৷ 
যে সকল গ্রন্থ আত আছে, তন্মব্ে বেণীসংহার 

নাটকই সর্নাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । আমরা জানি না, 

এই বেনীসংহার ন।টককে শাগ্ডলাগোত্রীয় ক্ষিতীশ- 

পুত্র ভট্টনারায়ণ রচিত বলিয়া নিশ্চিতরূপে ধরিতে 
পারি কি না। স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর জগন্মোহন 

 তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার সংস্করণের মুখবন্ধে যত- 

দুর বুবা যায়, বেণীসংহারপ্রণেতা ভট্টনারায়ণকে 

ভট্ট রায়েশ্থরস্থহ নলিয় ইঙ্গিত করিয়াতহছন। কিন্তু 

গ্রন্থের থধ্যে গ্রন্থকার নিজ গ্রস্থকে “মুগরাজলক্ষমণ 
করবি ভট্টনারারণের রচিত” বলিয়া উল্লেখ করিয়।- 

ছেন (৩৪)। এ পণ্ন্ত অপর কোন ব্যক্তিকে 

ঠিক “ভট্নারায়ণ” রূপে পরিচিত হইতে দেখি 
নাই ।. এই কারণে অধিক সম্ভন মনে হয় এই যে, 

বেণীসংহার নাটক ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণেরই রচিত 

এৰং সম্ভবত ক্ষিতীশেরই প্রকৃত নাম ছিল রামে- 

স্বর, উপাধি বা ডাকনাম ছিল ক্ষিতীণ। এমনও 

কি হইতে পারে না যে, রামেম্বর বিশেধরূপে পগিত 

পশুত হইয়ছিলেন বলিয়া একসঙ্গে পিচ ও পুত্রের 

পরিচয় দিবার জন্য “ভষ্টরামেশ্খর পুত্র ধাহার” এই- 

রূপে বন্ুবীহি সমাস করা হইয়াছে ? বারেন্্র৭২শা- 
বলী খিচার করিলে মনে হয় আদিবরাহ ও বামের 

মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়। বিচার চলিয়াছিল। 

৭৫৯০ আর ১০০০৪ ৬ -০৬৫৪ ৫ এ৬স, রস্া 

(৩৩) ক্ষিভীশনংশাবলী6য়িতং ৪পৃঃ । 
(58) তদি”ং কবে --মৃগরাজলগ্দণে! ভটন রারণলায কৃতিং--. 

বে* সণ ৪পুঃ। 



মাধ, ১৮৪৮ 

২৬ 
০ -- তি শিও 

পুস্তক ্ 

সস সম্পর্ক স্টিল 

দেবেক্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা ও 

হিন্দুকলেজ । 
( আচার্ধা হীসহীশচন্্র চরুব্ী এম-এ ) 

রামমোহন রায়ের সূল। 

বালাকালে দেবেন্দ্রনাথ বড্ীতে 

নিকটে ইংরাছী, বাংলা, সংস্কত ও ফরাসী 
সঙ্গতবিদ্যা ও বায়াম শিক্ষা করিতেন । দ্বারকানাথ 
ও রামমোহন রায় উভরেই তিন চলেজ-স্থাশনে উদদোগী 

ছিলেন) কিন্ত রামমোহন রায়ের গগরবোধে ঘাবকানাথ 

দেবেন্্রনাথকে হিম্কুকলেজে না দিয়। রামমোহন রায়ের 

স্ধুলে পড়িতে পাঠান । স্বয়ং রামমোহন নিজেল গাড়ী । 

দেবেশ্বনাঁথকে ভর্তি করিতে লইমা যাঁন। 

বামমোতন রায়ের স্কুলের প্রথম ছারদলের মধ্যে, 

নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুব, বমাপ্রসাদ রায়। ক্ষেকমোভন চট্টো- 

পাধাঁয়, মাহশচন্দ্র নন্দো।পাপাঁয শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি 

ছিলেন। রামমোহন রাধ ত্বদেশ পরিশহাগ করিলে 

১৮৩৭ সালের ভিসেম্বর মাসে নুপেহ্গনাথ ঠাকুর, 

রমাপ্রল|দ রায়, তারাট।দ চক্রন্ভা প্রভৃতি সহীরথের সঙ্গে 

দেবেন্দ্রশাথ হিন্কুকলেলে প্রবেশ করেন। 

ছিনুকলেতা, ঘারক। |খ ও দেবেলনাথ। 

হিন্দুকঞ্েজের ভিতর দিয়া তখন এক ঘোর সামা- 

জিক হিপ্নবের শুকপাত ভহয়াচছ। হেনরি হিভিয়ান্ 

ডিবোছিও9 নামে এক গ্রতিভাব।ন ফিরিজি যুব ১৮২৮ 

খুষ্টাবে হিম্দুকলেজের চতুর্গ শ্রেণীর সাহিহা ও ইতি- 

হাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ভিনি তাহার অপূর্ব 

পাণ্ডিত্য মনীষা ও হৃদ্য হার ম্বারা ছাত্রদের মন একে- 

বারে দখল করিয়। লইলেন | *** ধশ্ম কিছু নয়, সমাজ 

কিছু নয়, ধর্ম ও সমাজ বহুকাল ধরিয়। মাঙ্ষকে যে 

সকল ম্দৃঢ সংস্কারের জালে বাধিয়াছে তাঞার বাধন না 

(ছিঁড়িলে মানুষের মুক্ষি নাই,এই ভাবের একটা 
তোপগাড় করিয়]- 

লড়। 

করিয়া 

বিদ্রেহ তখন গমস্ত ইউরোপকে 

ছিল। সেই ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ এদেশকেও 

দিল; টিরোগিও সেই শিগ্লাবের মন্ত্রে ঠাহার ছাখ্র- 

দিগকে পীগিত করিলেন । হিনি তভাগদিগকে লইয়। 

একাডেনিক্ এসোসিয়েসন (১০091010013 4৯ এ96)012111)))) 

নামে এক সতা খাড়া করিপেন। তাহাতে রলিককষঃ | 

মল্লিক, কৃষ্ণমোগ্ন বন্দ্যোপাবায়। 

রাধনাথ শিকদার, দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায়, 

লা টি, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ প্রত্ঠ উৎসাহী 

লতা ছিপেন । সেই সঙ্ভায় স্বাধীনভাবে সামাজিক 

বিষয়ে বিচার চলিত এবং তাহার ফ:ল ছাত্ররা! নিবের 

দেশকে, দোশর ইতিহাসক্ষে লমার্জকে ধর্মকে সকল 

রাষ তন 

দেবেন্্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা ও হিন্দুকলেজ 

গৃহশিক্ষলদিগের | 

ভাষা এবং | 

ৃ 
রামগে।পাল ঘোষ, । 

গু বিযাক্ত একটি 'আ রূুনণ প্রকাশিত ভয়। 
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বিতিনী তকে নির্বিচারে বণ! শি সুরু করিয়া 
| দিল 
! 

রামমোহন রায় হন্দুকলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধ 
খুসি ছিলেন না।***যে কোন ধর্মশাস্ম হউক ন।, 

। ছাত্রর। ধর্ম/লোচনা করিতে শিখুক এবং আন্যানা 
শিক্ষ/কে সেই বড় শিক্ষার অঙ্গীভূত বলিয়। জাগুক, 

। ইহাই ছিপ রামমোহন রায়ের শিক্ষার আদর্শ | 
ূ হিন্ুকলেগ্ের পর্মহীন নাস্তিকতার শিক! সেই 
| জন্য তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিত। .. 
| ডিরোজিও তখন যে ক্লাসে পড়াইতেন, দেবেন্্ুনাথ 

। তাহার নীচের ক্লাসে তর্থি হইয়াছিলেন। দবেদশনাথের 
| হিন্দুকলেজে প্রবেশের চার মস পরেই ডিরে।ছিও 
্ হিন্দুকলেজ ছাড়িগা চপিগা যাঁণ। ** , দেবেনুনাঁথ বে!ধ 

হর চৌনা বছর হইতে ষোল কি সতের বছর পধাগ্ত 

হিন্দুকলেছে পড়িয়াছিলেন। কলের সতীর্গগণের 
| সঙ্গে যেত|ছার বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ তইয়াছিল এমন 
রঃ কান পরিচয় পাওয়া যায় না। ডিরোজিওব শিষাদ?লর 
। সঙ্গে তাহার কোন ঘনিষতাই হয় নাই |... 
ূ চুন দেবেজ্জনাথ দ্বারকানাথ ঠ|কুরের 

হহয়। জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; মৃতরাং তাহার এক্ষে 

দেশীয় রীতিনীঠি পোষাঁক-পরিচ্ছেদ, 
৷ বিসঙ্জন দিয়! বিদেশীয় অগ্নকরণ গরিতে যাঁয়া একে- 
বারেই অসম্ভব ছিল। ( শঙগিত ২৮-৩৩ )। রানমোহন 
বায় ও তাহার প্রিয় শিব্য দ্বারকানাথ ঠ|কুর উ5য়েই 
ইংগানী শিক্ষার যেটুকু ভাল তাহা গ্রহণ করিয়াজিগেন, 
কিন্তু দেশীর রীতি-নীতি পরিত্যাগ করেন নাই) 
উভয়েই শ্বদেশের মর্যাদা রক্ষ। বিষয়ে অতিশয় তেজ 
শ্বিতা প্রকাশ করিতেন। এইপ্না ধিন্দুকলেজের প্রথম 

ছাত্রদণ কিছুকাল দ্বারকানাথ ঠাকুপের প্রতি বিদ্বেষ- 
পর্ায়ণ হইয়াছিলেন। কিরূপে সত্ববহারের দ্ব।রা 

দ্বারকানাথ তাহাদিগকে বশীভূত করেন, তাহা পড়ি:ল 
বিশ্মত হইতে হয়। 

“ততকাপে ভারভবর্ষায়দের দ্বারা পরিঢালিত ইংর' ছা 
সংবাদ'পরের মন্যে জ্ঞাণান্বেষণ' নামে 'গক পরিক: 

ছিল। এ€টী দ্বিভাধী ছিল (অর্থাৎ ইংরার্ী ও লাংলা 

উভয় ভাষায় লিখিত হইত)। হেয়ারসুলের প্রদান 

। শিক বাবু গসিককুষ মল্লিক ইগার সম্প বক হিপেন।7 

একবার ঘারকানাথের প্রতি চার 

দ্বরচানা ৭1 

কেন আমীর (ইনি স্বয়ং একজন পাঁধকাণন্পাদ 

ছিলেন), দ্বারকানাথকে পখামর্শ দিলেন যা তান গিন। 
স্বহন্ডে রপণিককৃষ্ণ মল্লকে চাবুক মারিয়া আহন। 

দ্ররকানাথ এই পরামর্শ গ্রহণের পরিবর্তে রমিককৃষ্কে 

২ শি ১ পম পপ পপ 

এহঠ পাতিকায় 

এস 

আহ।য়-বিভার 



২৬৪ তত্ববোধিনী পত্রিকা ২১ কল্প, ৪৭ তাঁগ 

রারির আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং তাহাকে ্ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিক1'লতা। 

বুধাইয়। দিলেন যে তাহার কাজটি অগ্যায় হইয়ছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ হিম্তুকলেজের ডাত্রদিগের এই 
রসিকরুষ্ণ স্বারকানাথের সৌন্গন্যে মুগ্ধ হইয়! গেলেন, ! অতিরিক্ু পাশ্চাতানুরাগ ও প্রাচ্যবিরোধিতার উল্লেখ 
এবং স্বর নাথের প্রতি তাহার মনের ভাঁব পাঁরবর্তিত | করিতে হইল বটে; কিন্তু লে সময়ে তাহারাই যে 
হইয়া গেল। কি করিয়! শক্ত! দুর করিতে হয়, | এ দেশের সর্বাধিধ কল্যাণ কর্শোর অগ্রণী এবং সামাজিক 
ছ্বারকানাধ সংসারের অধিকাংশ লোকের অপেক্ষা ভাল | ও রাজনৈতিক শ্বাধীনতামস্ত্রের উপাসক ছিলেন, ইহা 
জাঁনিতেন” +_(145ঘ৮ 41, সংক্ষিত ভাবানুবাদ )। (৯) বিশ্বত হইলে চলিবে না। তাহাদিগের অনেকের 
সিনে ইরা রে আবনচরিত শ্বগণর শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত পরামতন্ু 

লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ* নামক পুস্তকে বিবৃত 
আছে। 

রামগোপাল ঘোষ, রামতম্ু লাহিড়ী, প]ারীচাদ মির, 
| তারাচাদ চক্রবস্তী, কষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণা এঞ্জন 
সুখোপাধ্যায় প্রস্থতি হিম্তুকলেজ হইতে উত্তীর্ণ প্রধান 
| প্রধান যুবকগণ মিলিত হুইয়! ১৮৩৮ খুষ্টাবকের প্রথম 
ভাগে ১০০০ 0০2 0১০ 4১09.01510075 01 89106] 

10১0/19089 জখবা সাধারণ জ্ঞানোপার্জিক! সম 
স্থাপন করেন ॥ তাহার উদ্দেশ্য ছল, শর্ববিধ জ্ঞান 
উপাজ্জনে পরস্পরের সহায়তা কর! ও পরস্পরের মধ্যে 

প্রীতি বর্ধন করা। প্রার ছুই শত যুবক হই্হ/র সভ্য 

হইয়া ছলেন; তন্মধ্যে দেবেন্ত্রনাথও ছিলেন । 

এই লৃভ। যুবকগণের জানবুদ্ধির যথেই সাহায্য করি- 
গেও ইছাতে ধশ্মবিষয়ক কোনও আপগোচনাই হইত 

না। কিন্তু দেবেজ্জনাথের মন সু সময় ঈশ্বর ও ধন্মতত্ব- 
ব্ষয়ক  প্রশ্ননকল লইয়! আন্দোপিত ছিল; এবং 

তিন বহু কষ্টে একাকী নিজের একাগ্র চিন্তা! দ্বারা যে 

সকল সিদ্ধান্তে উপাস্থত হুইতেছিলেন তাহাতে অপরের 

“পায়” পাহবার জন্য তাহার মনও হুদয় অতিশয় বাকুপ 

হহতেছিল। এই ব্য।ফুপতা আত্মনীবনীর চতুর্থ ও পঞ্চন 

পারচ্ছেদ ব্যক্ত হইয়াছে । [কন্ত এই বিষয়ে তিনি এহ 

সভা হইতে সাহাধষ্য পান নাহু। 

খাতনামা শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাহার 

বিরুদ্ধে কাগজে লিখিতে আরম্ত্ব করেন । তম্মধো কষ" 

মোহন বন্দ্যোপাধ্যার। রামগোপাল ঘোষ, পিগম্বর মির 

প্রভৃতি প্রধান। দ্বারকানাথ তীস্থাদের চেষ্ট। ব্যর্থ করিবার 

জন্য অতি নুল্জর কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন । দর্প 

নারায়ণ ঠাকুর বংশের দৌহিত্র দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধায় ও 

এই সকল নব্য যুবকদলের একজন অগ্রণী ছিলেন । 

তাহ! দ্বারা ঘারকানাথ প্রত্যেককে ভোজে নিমন্ত্রণ 

করিতেন এবং প্রত্যেকের সহিত কথাবার্থা কহিয়৷ 

কাহার কি আশা ও উদ্দেশ্য তাহ! বুঝিয়া লইতেন । 

এই হত্রে দ্বারকানাথের সাহাধেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো- 

পাধ্যায় পার্দরী সমানে বিশেষ আদরে গৃহীত হন, | 

রামগোপাঁল ঘোষ ৰণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ৰ 

হইবাছিলেন, এবং দিগন্বর মিত্র কাশিমবাসারের রাজ ূ 

হরিনাথের পুত্র কুমার কষ্চনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন ।” 

( ব. জা. ই, ব্রা, ৬:৩৩৪৭ ৩৩৫ 1) 

ছেলে বয়সে রামমোহন রায়ের চরিত্রের ছাপ বালক 

দেবেক্্রনাথের মনে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়াই দেশের 

শিক্ষিত সাধারণ যখন পাশ্চমের ধন সমান রীতি নীতি 

সমস্তকেই আদরে বরণ করিয়া লইলেন এবং দেশকে | 

আখাত করিতে লাগিলেন, তখন তিনি একাকী দেশের 

প্রাচীন সভ্যতার দিকে মুখ ফিরাইপেন) গ্রতিকুল শোতে | 

বিরুদ্ধে শক্ত করিয়। হাল ধরিয়া দাড়াইলেন; পাশ্চ।ত্য ও রঃ 

শান্ত্-সাহিত্য ছাড়িয়া! প্রাচ্য শাপ্রসাহিত্যের আলোচনা হিন্ুকণেপ্জের ছাআ্দগের মধ্যে পুবে্বোক্ত রসিককৃষণ 

দেশময় ব্যাপ্ত করিতে চেই। করিলেন। রামমোহন মল্লিক গ্রসৃতিকে প্রথম দল, দেবেঞনাথ ও তাহার সহ- 

রায়ের পরে তিনি য্দি এই কাজে না লাগিতেন, তবে পাঠী(দিগকে দ্বিতীয় দল এবং রাণনারায়ণ বন্থ ও তাহার 

দেশের শিক্ষিত লোক ষে থুষ্টান হইয়া সমাজে এক সহাধ্যায়ীগণকে তৃতীয় দল বলা যাইতে পারে। এই 

প্রকাণ্ড বিশৃঙ্খগ্গ। ঘটাইত, সে বিষয় অনুমাত্র সন্দেহ  ভৃতী দলের অনেকের সহিত দেবেজ্জনাণের বিশেষ 

নাই । সবই ভাঙিত, কিছুই গড়িত না” (অজিত । ষোগ ছিল বলিয়! “রাজনারাম়ণ বন্গুর আস্মচগিত” হুইতে 

| তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে। রাজনারায়ণ 

জিরা রি রত ক ষাবু বপিতেছেন, আমার সহাধ্যা্ীর মধ্যে মাইকেল মধু- 

(১) ব. জা, ই. পা পুস্তকের লেখক এই বৃত্ধাত্ত বর্ণন! করিতে সদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেজ্জরমোহন ঠাকুর, 

হিন্তুকলেজের তৃতীয় চাত্রদল। 

৩০৪) ৪৬ ) 

সস ৯৩ ৯ ৯৯টি 

শিলা (৬৩৩৪ পৃঃ) ।কশোরীটদ মিজ্র লিখিত “4১)£1০-]1,0191) | ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্্র ঘোষ, আনন্দরুষঃ বন, 
[১৩১৪ কথাটির অর্থ ভুল. বুঝিয়া জ্ঞানাগ্থেষণ'কে "আলে" | জগদীশনাথ রায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন। 
ইঞ্ডিক।নদিগের একপাশি বাঙ্গালা সংবাদপত্র 'বলিয়।ছেন। বস্বতঃ 

স্তাহ। নহে। (রামভনু ১২৪) ১৩৯২ ১৪০৪ ১৪২৯ ১৫৫ পৃঃ দ্রবয )। পরলোকগত কাববর মাইকেল মধুহ্দন, সেকেও ক্লাশ 



মাধ, ১৮৪৮ 

হতে ৃষ্টানান হইয়া ছা! তি যান। তৎপরে বিশপস্ | 
কলেজে ভর্তি হন। প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সী 
কলেজের অধাপক ও স্থরাপাননিবারিশী সভ।র প্রথম 

ংস্থাপক ছিলেন। জ্ঞানেজ্রমোহন ঠাকুর ব্যারিষ্টার । 

তিনি খুষ্টীযান হইয়া বিলাত যান। তিনি লগুন বিশ্ব- 
বিদা।লয়ের হিন্দু আইনের অধ্য।পক পে দিন কতক 

নিধুক্ত ছিলেন |... ভূগেব মুখোপাধ্যায় প্রভূত যশের 
সহিত [1751১900017 01 5০91০01 পদের কাধ্য সম্পাণন 
করিয়। এক্ষণে পেন্সন্ লইগ্লাছেন। ইনি বঙ্গভাষায় 
এিহাঁসিক উপন্যাসের স্থষ্টিকর্তী এবং দ্গার্স্থ/ বিধি” 

গ্রভৃতি কতকগুলি অতি উত্তম গ্রন্থ বাঙ্গাল! ভাষাতে 

রচন। করিয়াছেন ।*.* গোবিন্দ দত্ত সেকালের ছোট 

আদালতের জজ বিখ্যাত রলময় দত্তের পুন । আমি 

কলেজে থ।কিতে ইংরা শী কবিত। “পড়ি হাম+ ন। বলিয়া, 

তাহা গিপিতাম বলিলে হয়, তাহ! এমনি আগ্রহের সহিত 

পাঠ করিভাম। ইনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একহদয় 

ছিলেন ৰলিলে হুয়। প্রাচীন ও আধুনিক ক্ষুপ্রতম 
ইংরাপী কণির গ্রন্থ পর্যন্ত আমরা পড়িতাম। ইনি 
কলেজ ছাড়ির। ট্রেঙ্খারীতে এক উচ্চ কর্ম প্রাপ্ধ হইয়া- 

ছিলেন ।.." ইনি হংরাণ্দী কবিতা উত্তম রুচণা করিতে 

পাঙিতেন। ইনি বিখ্যাত কুমারী তরুদন্তের পিতা। 
ইনি যেমন স্বভাবতঃ ভদ্রলোক ছলেন এমন নতি অল্প 

পাঁওয়। যায়। ইনি খধন্মাবলঘী ছিলেন 1” 

(রা, জঃ ২৭--২৯)। 

ছিন্ুকলেজের প।ঠাতালিক]। 

হিন্দুকলেজে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় শ্রেণী পধ্যন্তত পড়িয়া- 
ছিলেন । রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাহার মাম্মচরিতে 

প্রথম শ্রেণীর পাঠাপুস্তকের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহ 

দেখিলে বুঝিতে পারা ঘাইবে যে দেবেন্দ্রনাথকে বর্তমান 
বি-এ পরীক্ষার্থাদিগের অপেক্ষাও অধিক পড়িতে হইয়1- 

ছিল। সতের বৎসর বয়মের বালকের পক্ষে তাহ! 

নিশ্চয়ই কঠিন হুইয়। থাকিবে। যাহা হউক, এই শিক্ষা 

ছারাই তিনি (আত্মশীবনীর তু 

মুরোপীয় দাশনি কদিগের গ্রন্থ বুঝিবাগ সামধ্যলাভ করিয়া" 

ছিলেন। 

রাজনারায়ণ বস্থুমহাশ:য়র গ্রনত্ত ( আত্মচরি ত, ২, 

২১পৃষ্ঠা ) প্রথম শ্রেনীর পাঠ/তালিকা! এই £-- 
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ডাক্তার এডওয়াড” বাইল্স 
কাউয়েল। 

পূর্ব নবৃদ্ধি 

(জ্ীপদণানন রার) 

সিপাহী বিদ্রোহ শপলক্ষে সংস্কতকলেজ গৃগটা 
 সৈনিকপণের সাময়িক মআবাসে পরিণত হয়; এই 
জন্য কয়েকটা বিভিন্ন বাটীতে কলেজের কার্ধ্যাদি 
নির্বাহ হইত। আচার্য শিবন।থ শান্্ী মহাশয়ের 
একটা পত্রে জান! যায় যে, কলেজ এ সময়ে সহরের 
কোন মংশস্থিত তিনটা ভিন্ন ভি বাট্রীতে স্থানা- 
স্তরিত হইয়াছিল। পুজাপাদ আচাধ্য শ্রীধুক্ত 
কৃঞ্ণকমল ভষ্টাচাধ্য মহাশয়ের নিকট অবগত হই- 
লাম যে, উক্ত তিনটী বাড়ীর দুটা বর্মন বৈঠক- 
থানা রোডে অবস্থিত ছিল এবং আল্বার্ট কলেজ 
ভবনের একটী অংশ হাপর বাটার স্থানাধিকার 
করিয়াছল। ১৮৬০ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 
কলেজ পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই উপ- 
লক্ষে কাউয়েল সাহেব একটা স্থন্দর সং কৃত শ্লোক 

1,008, [019198. 60 4১1991814, 18185 01 0১৩ 0920 | রচনা করেন । রচন|টী এতদুর ষ্ঠ যে, আমরা 



২১ বল্প, গখ ভাগ ২৬৬ 

উহ উদ ত করিবার চির সংবরণ করিতে পারি- 

লাম না। নিন্সে শ্লোকটা প্রদ্ত হইল £-_: 

পাদটাকায় মতটা সম্লিবেশিত করিলাম। কক কোন 

একটী ইংরাজী কবিতা তাহার মনে বাঙ'লী জাতি 

“বিদা।লয়ঃ স্বালয়মেত্য সাম্প্রতম্ ৷ সম্থান্ধে উত্ত ভাবটি আনিয়! দিয়াছিল। 

ূ 
] 

| 
| 
ূ 

| 

ূ সংস্কতকলেজের অধ্যক্ষপদে আরুঢ় হইবার পর 
তিনি প্রায় প্রত্যেক ছুটীতেই গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ 
| করিতে ভালবাসিত্েন ) সময় সময় রেঙ্গুন, বারাণনী 

( মলয়পর্ববতের সন্নিকটবন্তী ভূভাগে চন্দনবৃক্ষ : প্রভৃতি শ্থানেও তিনি ভ্রমণার্থ গমন করিতেন । 
যেরূপ সুনিশ্চিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্যালয় | এই সময় ঠাহারই যত সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নামক 

সম্প্রতি স্বগৃহে প্রশ্যাবৃন্ত হইয়া, পৃথিবীতে অতুল | ন।টকের দুইটা পাওুলিপি দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত 
কীন্তি অঙ্ছন করিবে। ) হইয়া সংস্কতকলেজ পুস্তকাগারের অন্তভূক্তি হয়। 

ইহান্ডে এ পুস্তকটা বঙ্গদেশে প্রচারিত হইবার 
বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছিল। পরে অধ্যক্ষ 

গ্রসমকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের সময়ে উল্তত 

পুন্তকটী তদানীন্তন গ্রন্থাগা রাধ্ক্ষ জগন্মোহন তর্কণ- 
লঙ্কার মহাশয় কর্তৃক মুদ্রিত হইয়। প্রকাশিত হয়।শ* 

এইরূপে তীাহারই বিশেষ যত বঙ্গদেশে মতা ত- 

গায় মহাকবি দগ্চী বিরচিত “কাব্যাদর্শ” নামক 

বিখ্যাত অলঙ্কারপুস্তঠকটীর কয়েকখানি আদর্শপু'থি 

পশ্চিমদেশ হইস্তে আনীত হয়; অনন্তর উহ! স্থবি- 

খ্যাত পগ্ডিতপ্রৰর প্রেমটাদ তর্ববাগীশ মহোদয় 

বিরচিত স্থগভীর পাগিত্যপুর্ণ টাকায় বিভীষত হইয়া 
১৮৬৪ থষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ধঃ পূর্বে বঙ্গদেশে 

» সমৃদ্ধকীন্ডিডু বনে 'ভবিষ্যতি। 

তথাহি সানৌ মলয়স্য নানাতঃ 

ধ্রুবং সমারেক্হতি চন্দনদ্রুমত ॥৮ 

কাউয়েল মহোদয়ের অলীম প্রযত্বে সংক্কত 

কলেজ এই বৎসর বি-এ অধ্যাপনার অধিকার 

লাভ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যভূর্তি 

হয়। পরে তাহারই গরচেষ্টায় সংস্কতকলেজ | 
সংশ্্ত ভাষায় এম-এ পড়াইবার অধিকারও লাভ ৃ  

করে। কাউয়েল সাহেবের এই সময়কার একটা ৰ 

পত্রে জানা যায় যে, এ বসর সংস্ক কলেজের ! 

একটী ছাক্র ণ' বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায়, 

তিনি তাহাকে লইয়া 40070086191) 17090161135 এ 

যোগ দেন। উক্ত সভ1 তখন “টাউন হলে” হইত; ূ 

কাউয়েল সাহেব উহাকে “0511935 09105 01 ০৪৮ র 

০%010% বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । তখন অধ্যক্া- চজ 

গণের আপনাপন বিদ্যালয়ের পরিচায়ক কোন চিহ্ন ঢ রা উুত্দহুক্হার ক্রনিক বজ্র 

ূ 

ূ 

পসরা এজ এ জজ 

ছিল ন। বলিয়া কাউয়েল তাহার উপর কটাক্ষ | 1০90 78505710258 0 13817£41 25 2 1201)0. 1 

করিয়াছেন এবং উত্ত উত্সবে জাকজমকাদির 1)01076 9013063 101)7951021 01 77)0115 285 01)218 2: 

1)0 17)07101281155 00 70762 0196 01511 173078091019” ০01 
বিশেষ অন্ডাব লক্ষ্য করিয়াছেন। 15 81701555 1718771 15501) 270 100 18121) 10579 

একই সময়কার একটী পত্র কাউযেল সাহেব | 216)07)2 105 [০0019 2104 2710 60200817753 171 (11510 

বাঙালী জাতি সম্বন্ধে যে মশ্টী প্রকাশ করিয়। [95৮10450015 ৮0 19039 1189108 699110001201017), 1175 ্ : 

ছিলেন, তাহ] সর্নবতোভ্ভাবে উল্লেখযোগ্য না হইলেও 
1192 ৮৮101010119 ৬৪19 170001). 119 11)01551 

52017 19101050005 05761301168] 09165 45 

সাধারণের, অবগতি ও সমালোচনার জন্য নিম্মে ))811110175 1785 11101) 00704007990 079 7000৮18 

£722117081)১-- 01879151096 0179 £192 11৮11) 

13610711100, 12701789102) 7২29 ৮25 01191 

170855% 2)1970201য 10 7 61926 1102175 21) 10৩ 

ভট্টাচাথা মহোদয় । ইনিই সংস্কতকলেজের গ্রথম উপাধিধারী। ইনি ; 091191119 আঞেন 1) 1102009 ৬১৭ ৪ [01802017019 

প্লেসিডেফি কলেজের ভূত্পূর্ব 'সধাপক। হাইকোর্টে উকিল ও | 10021, 13016 (05700955 200 ০৮১০০-1০০৫ 275 

রিপন কলেজের ডৃতপূর্বব অধাঙ্গ ছিলেন। সংস্ততকলেজের শতাব্দী | 1709771১:111)10 7 20 792১০9০১০০৭ 28 63০ 0৪৪ 
উৎসের সমর আসরা ইহাকে লশরীরে দেখিবার গ্বযোগ জাত [11021 91 619909 (০ ৪ 30781 

*. আভতাধা শিবন।খ শান্মীর আম্মতরিত হইতে। 

+ আমাদের হনে হয়) এউ ছাত্রটা আচার্যা জীযুক্ত কুলগকমল 

করিয়'ছিলাম । সুপ্রলিদ্ধ কসেশচন: দত্ব প্রমুখ বভ বিখাত বঙ্গবাসী ৃ | 

রঃ টঃ নে । ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্া্রহণ করেন। ইহার (1710 ০0117015550] ০9৮11, 2৫9 76০9-7০) 

২তমান বয়স ৮৬ হৎসর । এখন ১৮৫নং মাশিক ভুলা দ্্রীটে (বিডন 1 পণ্ডিত জগন্মেহন তর্কালঙ্কার সম্পাদিত চণ্ডকৌশিক নাটকের 

্কাঙ়্ারর পূর্বাদক্ষিণ কে'ণে) বাস করিতেছেন। অধা।পক | ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ট। দ্রষ্টবা। 

বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত “পুরাতন প্রসঙ্গ” নামক গস্টাতে ইহার £ রামাক্ষয় চট্টোপাধায় প্রণীত "প্রেমচক্র তর্কবাগীশের জীবন 

বিষয় সমাক্ জানিতে পার! ধাইবে। চরিত” ৪২---৪৩ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টবা। 



বাঘ, ১৮৪৮ মহধি ষ দেক্জ্রেনাথ | বত 
০৮ শপ পপ পা প্ পপ আপ 

“আাশাঃ সর্ববাস্মিমিরবলিতা শস্য; নীনোহং শুম।লী- 

94৮ হদৃশোহপ্যাকূলার। নলিন্যাঃ | 

নন্তঃপৃষ্পং প্রতিনিধিরভূত ন্বর্ণবর্ণা রেণু 

শ্চিন্ত।রূঢ়া বিরহিহৃদয়ে প্রোষি»সোব মুন্তঃ ॥ 

(সূম্য অস্ত গমন করিতেছে. দিকৃসমূহ রা 

চ্ছাদিত হইয়। পড়িতেছে--উত্ক্লষ্টায় আকুল পদ্ম 

প্র স্পা সপ ২০ শত সপ শত ৪ পি 

ম্ সপ স্পা
 

সৃবিখাত  “অভিত্কানশকুস্তল” নাটকের ছানা; 

উতকুষ্ট মুদ্রিত সংস্করণ ছিল না। কাউয়েল সাহু. 

বেরই বিশেষ ঘত্বে দেণা,দশান্তারে মুড়ি 5 কয়েকটা 

পুস্তক আনীত ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ তর্কবাগীশ 

মহোদয় রচিভ সংক্ষিপ্ত টাকায় বিভুধিত হইয়া 

প্রকাশিত হয়। অনশা তর্কবাগীশ মহাশয় বল 

পূর্বেন ১৮৩৯ খুষ্টান্দে উক্ত নাটকের টাকাবিহীন | খোতাগে ঈদ দৃষ্টিপাত করিতেছে । চিন্তামগ্প 

একটী সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, ; বিরহিণীর হাদয়ে পিদেশগত পতির মুর্তিধাঁনই যেমন 

কিন্তু এই দ্বিতীয় সংস্করণটী পুর্বববন্তী সংস্ষরণটীর । একমাত্র মবলগ্ঘনের বিষয় হয়, ডেমনি তপনবির. 

তাপেক্ষা উত্কৃষ্ট হইয়াছিল ইহ। বলাই বাহুল্য । *% | হিণী পদ্মিনীর অন্তরস্থ স্বণণোজ্ষ নবর্ণাভ। কণিকাই 

সূর্য্যের প্রতিনিধি হইয়| তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে ।) 
কলিকাতায় আসিয়। অবধি এদেশীয় পণ্ডিত- 

গণের সাহায্যে কাউয়েল সংস্কতভাষ। উত্তমরূপে | 

অধ্যয়ন করিতে আারন্ত করেন। তর্কবাগীশ মহাশয় 

প্রভৃতি পণ্ডিুগণ তাহাকে এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য ; মহর্ষি দেবেন্দনাথ ।17 

করিহেন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব মহাশয়ের নিকট (হ্রদীননাথ সান্গ্য।ল) 

কাউয়েল ভারতীয় দর্শনশান্ত্র ধায়ন করিতেন, এই ূ তাজ আমর! ধাহার স্মরণ সঙ্গল্ল করিয়। এখানে 

সুত্রে কাউয়েলের সহিত উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের ষে | সমবেত হইয়াছি, তিনি এবং স্টাহার সংস্রবে তাহার 

সৌছদ্া জশ্মিয়া যায়, আমরণ তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন | পরিবারমণ্ডলী বঙ্গদেশে নব যুগপ্রবর্থনে বিবিধ 

হয় নাই। কাউয়েল সাহেবের যত্রেই ন্যায়রত্ব | প্রকারে সহায়ত! করিয়াছেন। মহধি দেবেম্র- 

মহাশয় গলগ্কারাধা!পকের পদ লাভ করিয়! সংস্কৃত ৰ নাথের পিত| দ্বারকানাথ ঠাকুর বঙ্গদেশের মধ্যে 

কলেজে প্রবেশ করেন। বনু বুসর পরে কোম্বিজে একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন এবং ব্যবসা য়বুদ্ধি ও 

ূ 

অবশ্থান কালে কাউয়েল সাহেব ন্যায়রত্ব মহাশয়কে তাহার বড় কম ছিল না । বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই 

যে পত্রা্দি লিখিতেন তাহাতে ন্যায়রত্র মহাশয়কে | প্রথম ইয়োরোপ যাত্র। করেন। ইনি রোমে গিয়] 

তিনি যে কশ্দুর 'ভালবাদিহেন তাহার পরিচয় | ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সম্রাট পোপের সহিত 

পাওয়া যায়। এইরূপ একটা পত্রে আমর দেখিতে | সাক্ষাৎ করেন এবং তৎপরে লগুনে অবস্থিতিকালে 

গাই যে, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রেমটাদ | মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক যথেষ্ট সম্মানিত হইয়া- 

তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনী তাহার অত্যন্ত তৃপ্থি- ; ছিলেন। দ্বিতীয় বারে ইংল্ডে গিয়া ইনি আর 

কর হইয়াছে। স্বদেশে প্রত্য।/গমন করিতে পারেন নাই, ইংলগ্রেই 

উল্ত তর্কবাণীশ মহাশয়ের প্রতি কাউয়েল | দেহরক্ষা করেন। ইহারই জোষ্টপুত্র মহধি দেবেন্দ্র 

বরাবরই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। কাউয়েল সাহেবের ূ নাথ ঠাকুর। ৃ 

অধ্যক্ষতা কালেই তুর্কবাণীশ মহোদয় সংস্কতকলে- |. দেপেন্দ্রনাথ যখন ৰালক, সেই সময়ে মহা! 

জের কার্ধ্য হইতে-সবসর গ্রহণ করেন। উহাতে । রামমোহন রায় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়। কলি- 

সাহেব মহোদয় এরপ ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, | কাশায় অণস্থিতি ও নানাবিধ যুগপ্রণর্ত? মনুষ্ঠান 

একটা সংস্কৃত শ্লেক রচনা করিয়া তিনি তর্কবাণীশ | করেতে ছলেন। রামমোহন রারের প্রতিষ্ঠিত 

জা (বদায়মতার উহা! পাঠ করেন, শ্লোকটী ; ইংরেঙা স্কুলই দেবেন্দ্রনাথের অথম শিক্ষাস্থল । এই 

আমরা [ন নন উদ্ধৃত করিয়। দিলাম । অল্প বয়া.দ5 বালক দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের 
০০ 

* প্রেমচন্্র তর্কবাগীশের জীবন চর 5 ৫২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধত। 

1 গত ৬হ মাঘ কুষ্ঃনগরে মহুধি দেবেল্রনাখ ঠাকুরের শ্মতিলভায় 
লেখক বর্তৃক পঠিত 

সপন 

সিপতত 
সপ পপি 

* নমংক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বিরচিত “প্রেম তর্কবাগীশের জীবন” 

চরিত” ১২পুন দষ্টব্য। 



২৬৮ তত্ববোধিনা পত্রিকা ২১ কল্প, ৪থ ভাগ 
০৩ এ আও ও ড, এ _. ৪৮ ০» ৫০০ (রা এরা এরি 

[রানে তে সে টির 

দেবেন্্নাথের সংতম্বভাৰ দেখিয়া তাহাকে অতান্ত ৃ দেবেজ্দ্রনাথের তৃপ্তি হইতেছিল না। ক্রমে চিনি 

সেছ করিতেন। পরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে একটা প্রণালীবদ্ধ উপাসনার বিধান করিলেন। 

তাহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বাল্য হইতেই | বোধ হয়, এই সময় হইতেই এ সভার নাম হইল 

দেবেন্্রনাথের মনে ধর্ম প্রবণতার বীজ নিহিত ছিল । : 'ব্রাহ্মাসমাজ”-_যাহা! পরে “না ব্রাহ্ষমসমাজ” 

যখন ভাহার বয়স আঠার বসর, তখন একদিন নামে খ্যাত হইয়াছে । আজ পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের 

পিতামহীর অন্তো্রিক্রিয়া দেখিতে গিয়া, তীহার | প্রতিষ্ঠিত এ সমাজ ও পত্রিকার কার্ধ্য চলিতেছে । 

মনে এ হীজের প্রথম অস্কুর__বৈরাগ্যভাব দেখ!  পত্রিকারক্ষাকল্লে তিনি স্থায়ীভাবে দান বিধান 

দেয়। ইহার পরে অকশ্ম্া একদিন ঈষোপনিষ- | করিতে ক্রুটী করেন নাই। 

দের একখানি ছিন্ন পত্র তাহার চক্ষে পড়ে ॥ পণ্ডি- প্রথম প্রথম কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ত্রাক্মধশ্ম 

তের সাহাষে। উহার মর্ম গ্রহণ করিয়া তিনি উপ- | বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। 
নিষদ্ধণ্দের প্রতি বিশিষ্ট ভাবে আকৃষ্ট হইলেন। ধশ্মবিষয়ে কেশবচজ্দের আগ্রহ ও আনন্দ দেখিয়া 

সহিত পরিচিত ছয়াছিলেন এবং রামমোহন ও ৃ ন্যায় উপনিষদ পা ও ব্যাখ্য। [ইত । কিন্ত উহাতে 

৮ সাপ প্ 

উহাই এ অস্কুরের প্রথম পল্লব। ইহার পর হইতে : দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে “ব্রহ্মানন্দ” আখ্যায় ভূষিত 

রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রুবে আসিয়া দেবেন্দ্রণাথের : করেন। কিন্তু স্াঙ্মাধশ্্ন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের মত 

মন ক্রমশই ওপনিষদ ধণন্মের দিকে আকৃষ্ট  সর্বাংশে উপনিষদ্াশ্রয়ী হইতে চলিল দেিয়া, 

হইতে লাগিল । কেশবচন্দ্র তীাহাপ সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়। 

ঠিক একশত বর্ষ পূর্বে ১৮২৭ থৃষ্টাব্ে রাম- টি অনুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন। তাহা হইলেও 
মোহন কলিকাতায় “ব্রঙ্মমভা” স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রের প্রতি দেবেন্দ্রন।খের প্রীতি কখনই 
প্র সভায় তিনি ও তাহার সমধণ্ী বন্ধুবান্ধব একত্র ' তিরোহিত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের শেষ মুহুত্ত 

হইয়া পগুতের মুখে উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্য। শ্রবণ পর্যন্ত তাহা অক্ষুঞ্জ ছিল । 

করিতেন। তখন সভায় বসিয়। উপাসনাপ্রণালী দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে উপনিষত্মূলক ব্রাহ্ম- 

প্রবপ্তিত হয় নাই। ৰ ধন্ম সম্বন্ধে যে পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে 
কিছুকাল পরে রামমোহন বিলাতে চলিয়৷ গেলে; তাহার উপনিষত্জ্ঞন বিশেষ প্রকারে স্ফরিত 

প্রকারান্তরে দেবেন্দ্রনাথই রামমোহনের ব্রক্ষসভার! হইয়াছে । ধর্ম্সন্বন্ধে যে মত তিনি প্রচার করি- 
উত্তরাধিকার গ্রহণ করিলেন। ৷ তেন, নিজ জীবনে তাহার সাধন! করিতে তিনি 

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি “তন্ববোধিনী” নামে এক ৰ সততই সচেষ্ট থাকিতেন। এই সাধনার ফলে 

সভা প্রতিষ্ঠিত করিঞ্। প্রতি সপ্তাহে সেই সভায় | তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন__-জীবনের অনেক 
বন্ধুজনের সহিত গভীরত্তাবে ব্রহ্মতত্বের আলোচন। ূ সময় তিনি ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। বোল- 
করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে এ সম্ভার সংঅ্রবে | পুরের “শাস্তিনিকেতন” নিভৃত ধ্যানপরায়ণ দেবেন্দ্র 

“তত্ববোধিন্ী পত্রিকা” নামে মাসিক পত্রিকার উল্তব | নাথের স্যস্টি ৷ সৌন্দর্যযবোধ (42507566307) 

হইল। এ মাসিক পত্রিকার প্রথম সম্পাদক চুপী- | ও সর্বববিষয়ে শোভনতাজ্ঞান তাহার সকল কার্ষে/ই 

নিবাসী অক্ষয়কুমার দত্ত, যিনি সুমাঞজ্জিত বাঙ্গালা ; প্রকাশ পাইত। তাহার এই সৌন্দর্য্যবোধ উচ্চ- 

গদ্যের অন্যতম প্রবর্তক বলিয়। বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধ । চি অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়! পরম স্তুন্দরের অন্ু- 

হইয়াছেন। চারুপাঠের সুচারু রচনাগুলি প্রথমে ৰ ৷ ভুতি হয়, দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ সেই স্তরের । 

তববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল । | শৈলাবাসে থাকিবার কালে তাহার মনে ষে প্রগাট 
নুতরাং বলিতে হইবে, এ তশ্ববোধিনীর দ্বারা শুধু | তভগবৎস্ফুরণ হইত, তাহা এ সৌন্দর্ধ্যবোধসস্ভুত ; 

ধন্ম(লোচনার প্রচার নহে, সঙ্সাহিত্যেরও স্থগ্ি ও | প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়! তাহার মন ভগবানের 

প্রচার হইতেছিল। এশ্বরয্য-শ্রীতে মুগ্ধ হইয়। পড়িত। 

তব্ববোধিনী সভাতেও প্রথম 'প্রথম ব্রক্গসভার বৈষয়িক কার্যযপরিচালনে দেবেন্দ্রনাথ সবিশেষ . 



মাঘ, ১৮৪৮ 

দক্ষ হইলেও তিনি ধর্মের সবিরোধেই তাহা সম্পন্ন 

করিতেন । পিভৃবিয়োগের পরে যখন তিনি দেখি- 

লেন যে, ভীহার জমিবারী-সম্পন্তি বিপুল খণনারে 

পীড়িত, তখন তিনি প্রাকৃত বুদ্ধবশে উত্তমর্ণদিগকে 

বঞ্চন। করিবার কৌশলাদি না করিয়া, ধর্বুদ্ধি 

সহকারে বিষয়ের বিপুল অংশ ত্যাগ করিয়া! খণ- 

মুক্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন ;--শুন। 

যায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমন্ত বিষয় বিসর্জন 

করিয়া যদ্দি তাহাকে ভিখারী হইতে হয়, তাহাও 

স্বীকার, তবু তিনি উত্তমণদিগকে তাহাদের প্রাপ্য 

ধনে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না ॥। সচরাচর বিষয়- 

সম্পন্ন লোকে যে বয়সে বিষয়চচ্চণ হইতে নিবৃত্ত 

হইয়। থাকে, দেবেন্দ্রনাথ তাহার বহু পূর্বব হইতেই 

উপযুক্ত পুত্রগণের প্রতি বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের তার 

দিয়। ধণ্মসাধনায় একনিষ্ঠ হইয়াছিলেন। দেবেক্্র- 

নাথের গৃহে সর্বদা উপনিধদের আলোচনা হইতে 

থাকায়, তাহার পুত্র-পৌত্রগণ সকলেই বাল্য হই- 

তেই উপনিষদদের প্রভাবে ন্যনাধিক প্রভাবিত। 

পিতার পক্ষে ইহ1 বড় কম সৌভাগ্যের কথ। নহে। 

ইহ] ছাড়া, দেবেন্দ্রনাথের গৃহই কলকাতায় নানা- 

 বিধ কলাবিদ্যার কেন্দ্রস্থল ছিল এবং এখনও লাছে। 

দেবেত্্নাথের প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্ধদমাজ ও তন্ব- 

বোধনী পত্রিকা এখন পধ্যস্ত বিদ্যমান ॥ 

দেবেন্দ্রনাথ এইজ্পপ নানাবিধ স্থথে এবং 

সর্বেবাপার ধণ্মানন্দে তাহার স্থাদীর্ঘ জীবন সফল 

কারয়। গিয়াছেন। ভগবান তীহার আত্মাকে শান্তি ৰ 

প্রদান করুন। 

সপ্তনবতিতম মাঘোতমব। 

সমগ্র বংসর ধরিয়। দৈনন্দিন জীবনেদ বৈচিত্র্যহীন 

সন্বীর্ণ পথে চলিতে চলিতে মান্য বড়হ ক্লান্ত ও অবসন্ন 

হুইয়| পড়ে জীবনে নবীনতার আন্বাদনের অন্য 

সাধনার পথে নৃতন আলোক লাভের জন্য মানুষ মাঝে 

মাঝে উৎসব চান, উৎমব তাই ধর্দজীবনের একটা অপরি- 

হার্যয অঙ্গ। এই জন্য প্রত্িবৎসর উতৎপবের আভাপ 

লইয়া যখন শীতের আলোকোজ্ছজল প্রভাত ধরণীর 

বুকে নামিয়৷ আসে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন হদয়-মলের 

সঞ্চিত অন্ধকারও অনেকখানি অপন্থত হুহন। যায়। 

৬ 

সগ্তনবতিতম ম!ঘে।ংমব ২৬৭ 

এপার ব্রঙ্গোৎসবের প্রথমেই একটা মিলনের ভ।ব ফুটির। 
উঠিতে আবন্ত করিয়াছিল, এবং শেষে উহ্। *পার্বব- 

জনীন ব্রহ্ধোংসবে" পরিপূর্ণ বিকাশ লাগ কারগাছিল। 

গত ৭ই পৌষ বুধবার প্রাতে মহর্ষিদেখের *দীক্ষা- 
দিব উপলক্ষে সাধারণ ত্রাঙ্ছদমাঙ্জের পক্ষ হইতে 

অনেকে নগরকীপ্নন করিতে করিতে প্রথমে আচাধ্য 

শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে, সেখান হুহতে 

আদি ব্রঙ্ধসমাজের সন্ভুথে এবং শেষে মহধিভবনের 

উপাপনামণ্ডপে আসিয়া যখাগীতি উপাসন। ও প্রার্থনাদি 

করেন। অঠঃপর ক্ষিতীন্দ্রন(থের গৃহে মকপে পুন ধার 

সমবেত হইয়া পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও প্রীতিবিনি- 
ময়পুরব্বক বিদার গ্রহণ করিলেন। ক্ষিতীক্্র বাবু সকণকে 
কমলালেবু ও সন্দেশ প্রত্ৃতির দ্বার! মি্মুখ করাইয়! 

মহর্ষিদেবের ধর! বজায় র|খিয়াছিলেন। 

প্রতি বখপরের ন্যায় এবারও শ্রদ্ধাম্পদ আচার্ধা 

শ্রাযুক্ ক্ষিতীন্ত্রণাথের নিকট ভবানীপুর সম্মিপন ব্রাঙ্ষ- 

সমাজের আহ্বান আনিয়াছিল। এভহ্পলক্ষে গত »ই 

মাঘ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘাটকায় তথায় বপ্দোপালন! ও 

সঙ্গঠাদি হুইয়াছিল। তছুপলক্ষে ঠিনি “কর্তব্যলাধন, 

বিষয়ে ষে সময়োপযোগী উপদেশ দান করিয়াছিলেন, 

তাহা আমরা আগামী সংখ্যার প্রকাশ করিব। সঙ্গী- 
তের তার গ্রহণ কারয়াছিলেন ক্ষিতীন্বাবুর কন্য। কল্যা- 

ণীয়া শ্ীমতী খাণী দেবী, আবিক্র।ক্ধলমাঞ্জের পপীতাচাধ্য 
প্রখ্যাত গায়ক আম্রেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্য।য় এবং উদীর- 

মান গীতিকবি শুক শ্রমান নির্শলচন্দ্র বড়াল। 

১*ই মাঘ সে।মবার সন্ধা! ৬॥* ঘটিকার আদিবাঙ্জ- 

সমান মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। বেদী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ডাঃ শুুক্ত পুর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় পি-এইচ* 
ডি. ও যুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গীতের ভার 
লইয়ছিলেন আমন [নর্মলচন্ত্র বড়াল। আদিত্রাঙ্ষ- 

সমাজের পরমাহতৈষী এযুক কাশীপ্রসন্ন বিশ্বাস বেদীর 

নিয়ে দাড়াহয়। গম্ভীর কঠে ত্রা্দদিগের প্রঠি একটা 

নিবেদন পাঠ করিলেন। নিণেদনটী বড়ই সমর(শধোগ। 

হইয়াছিল । উহার অক্ষরে অক্ষরে আ।দনমাঞ্ষের বর 

মান অবস্থার জন্য তাহার মন্ধণ্যথ! ফুটিরা উাঠয়াহছিল । 

নিব্দেনটী এই সংখ্য|ঠেহ এ্রাকাশিত হহল। ব্রাহ্মাম।- 

ঞের প্রত্যেক [হতৈষীকে আমরা উহ! পাঠ করিতে অন্র-. 

ক্সোধ করি । অতঃপর আ।চর্ধয ক্ষিতীন্ত্রনাথ গন্ভারোদাত্ত 

কণ্ঠে স্বাধ্যায় পাঠ করিলেন । সর্বশেষে ডাঃ শপূর্ণানপ্র 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার সবল কে এই আশাসবাণা 
সুনাইলেন যে, উদারদশী রাজ। রামমোহন-প্রবার্তত এক- 

মাত্র এই অসাম্প্রদায়িক সভ্যধন্ম ব্রাঙ্গধর্মই ভারতবর্ষের 

নবোথিগ সাম্প্রদায়িক সমস্য।র সমাধান করিবে । 



২১ কল্প, ৪ ভাগ ২৭৭ 
গতবারের ন্যায় এবারও ১১ই মাথের প্রাতঃকালীন | মোহন সেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার ন্বগাবস্ুমিষ্ট কে 

উৎসব-আয়োজন আদিত্রাক্গসমাজ মল্দিরেই হইয়াছিল । | সমবেত উপাসকবর্গকে এই বলিয়া! উদ্বোধিত করিলেন 

সমগ্র বৎসরের উপচিত আবর্জনা হইতে যুক্ত হইয়া | যে,--“ঞজাঞ্জিকার এই উৎসনকে কোন সাম্প্রদায়িক 

মন্দিরটি ফুলসজ্জায় শুভ্রোজ্জল উতসবমুর্তি গ্রহণ করিয়- | উৎসব বলির! মনে করিলে আমরা ভুল করিব। লকল 

ছিল। ১১ই মাঘর পুগ্যতম প্রশ্তাত শানাহয়ের সুরে | ধর্মই অসাশ্প্রদায়িক ভাবে প্রথমে উদ্ভৃত হয় সাধকের 

গুরে শুরময় হইয়া দেখু। দিল । ধুপধুনার পরায় গন্ধে, | অন্তরে। বিষয়বুন্ধপম্পর সাংসারক মানুষ তাহার 

শআ-ঘণ্টার মঙ্গল শবে ও পুষ্পসঙ্জার হুষমাময় সৌন্দর্যে | উপর আপনাদের উত্তরাধিকার শ্বত্ব আরোপ করিতে 

হদয়ের মধ্যে এক অপুর ভাবের আলোড়ন হুইতে | গিয়া সাধকের সাধনাকে হারাইয়া ভেদবুক্ধির প্রাচীর 

লাগিল ; মনে হইছে লাগিল, ধেন দীর্ঘজীবনের সঞ্চিত : গড়িয়া! তুলে । যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্ম এমনই করিয! 

পাপ-তাপ আজ খী পথের ধুলায় লুটাইয়! দিয়া শুঁচিশুদ্ধ | টিরদিন নিগৃহীত হই আলিতেছে। এই সাশ্প্রদায্িক 

জন্তঃকরণে ব্রিতলের এই উপাসনামতপে আপিয়। বসি. | তেদবুদ্ধির কারাগারে আঙঞঙ্জ ভাগ্গিয়া ফেপিতে 

য়াছি। বেল! ৮ খটিকার সময় সমবেত কে বেদগান : হইবে; অন্তরের মাঝে জাগ্রত করিয়া তুণিভে হইবে 

উতিত হইফ--'যোদেবোহগ্জো যোহপ্শ্থঃ॥ সঙ্গীতান্তে | লেই সাধকের সাঁধনাকে, যিনি ৯৭ বৎসর পুর্বে 

অন্ধাম্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিঠীন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় । এমনই দিনে গ্রচণিত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির 

বেদী গ্রহণ করিঞকেন। আমর! জ্তান্ত দুঃখের সহিত | গণ্ডতীকে অতিক্রম করিয়া আপন সাধনার আলোকে 

আমাইতেছি যে, শ্রদ্ধাষ্পদ ্রীঘুক্ত চিস্তামণি চট্টরোপাধ]ায় একাকী সভাপথের সন্ধানে জয়যাত্রা করিয়াছিলেন ।”* 

মহাশয় অনুস্থতার কারণে এবার উৎসবে যোগদান করিতে ৷ অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের উপদেশ গ্রধানতঃ 

পারেন নাই । আধিরাক্ষসয়া্পের সঙগীভাচার্যয প্রখ্যাত | সাধক কবি কবীরের “হা অবলম্বনে বিরচিত হইয়া- 

গায়ক পীীনুরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুইটী সঙ্গীত করিলে ছিল) এই “ভক্তবাণী' অবঙম্বনে রবীন্্রনাণের উদ্বোধ- 

ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাহার মিলনভা?ময়ী উদ্বোধনী বাণী শুনা- ূ নের প্রতিধ্বনি করিয়া ক্ষিতিমোহনবাবু ধর্মের অসাম্প্র' 

ইলেন। এবার নির্বল্ন্ত্র গাহিলেন--“এই আলোয় । দায়িক রূপের যেনাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, তা! 

ডরা অসীম আকাশ কূর্ধাকিরণ ঢাল1।” পরবর্তী সঙ্গীহ- | বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছিল । 

খানি বাণী দেখী কর্তৃক বিবিধ তান-লয় সহকারে সায়ংকালের সঙ্গীতগুলি এবার শ্রীযুক্ষ দিনেজ্রনাথ . 

গীত হইলে ক্িতীক্রকাধু গম্ভীরোদান্ত কে স্বাধ্যায় । ঠাকুর মহাশয়ের পরিচালনায় শাস্তিনিকে তনের ছাত্রী _. 

পাঠ করিলেন। স্বাধ্যাঘাস্তে সুযেন্থ বাধু ছুইটী গান | বালিকাগণ কর্তৃক গীত্ত হইয়াছিল। 

করিলে ক্ষিতীল্গনাথ তাহার স্বাভাবিক ওজস্িনী ভাবায় ূ ১২ই মাঘ বুধবার উৎসবের "শাপ্তিবাঁচন” হয়। এই 

ও সবলকণ্ঠে “কথায় নয়_ কাজে” বিষয়ে যে উপদেশ দান | দিন সন্ধা। ৬| ঘটিকায় আদিত্রাক্মসমাজ মন্দিরে অদ্ধাম্পদ 

করিলেন তাহ! যেমন তেজো৬ তেমনই উৎসাহোম্বীপক | শ্রীযুক্ত ক্কষ্চকুমার মিত্র ও শ্রন্ধাম্পদ শ্রীযুক ক্ষিতীপ্নাথ 

হইল) আমর! ক্ষিতীক্রনাথের এই উপদেশ স্থানান্তরে | ঠাকুরের একত্র বেদীগ্রহণের কথ! ছিল) কিন্ত শারীরিক 

প্রকাশ করিলাম। আমরা ঘকনকে এই উপদ্দেশটী | অন্ুস্থা-নিবন্ধন কুষ্ঠকুমারবাবু বেশীর শিয়েই আসন 

মনোযোগ সহকায়ে পাঠ করিতে অনুরোধ করি । অব । গ্রহণ করিয়াছিলেন । ক্ষিতীক্ত্রণাবু একাকী যথারীতি 

শেষেক্যথারীতি সঙ্গীত হইবার পর উপাসনাকার্্য সমাপ্ত | উদ্বোধন ও ম্বাধ্যায় পাঠ করিলে কৃষ্ণকুমারবাবু প্রাল। 

হহকা। শেষের দুইটা সলখীত বিশেষতঃ সর্বশেষের | রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্্রনাথের কম্ধ-ক্ষত্র, ত্রাঙ্মমমাজের 

ক্ষিতীন্দ্রনাগরচিত রামপ্রলাদী স্ুরের--৭€ মন) প্রাণ | আদি প্রতিষ্ঠান 'এই আদিব্রাহ্মলমাজের প্রাচ'ন কাহিনী ও 

খুলে গাণ্ড, মায়েরি নাম্* গানটা সমবেত কণে গীত হুইর] | গৌরবের ব্যাখ্যা করিয়া হথার প্রতি্ঠাদিবলে বাঙ্গাণার 

মলফলের মন-প্রাণ হরণ করিয়াছিল । সমান্মপীবনের কিরূপ ভীষণ অধোগতি ঘটিয়াছিল তাহ! 

সায়ংকালের উতমব এবার যথাসিতি মহর্ষিদেবের ; জলন্ত ভাবায় বর্ণনাপুন্বক একটা নাতিদীর্ঘ উপদেশ 

নগশন্ত প্রাঙ্গণেই অনুষ্টিত হইয়াছিল । বহুকাল পরে | দান করিপেন। অতঃপর বখারীতি সঙ্গীতাি হই! 

পুঁজাপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবার অধ্যাপক শ্রীমুক্ত | শান্তিবাওনপুর্্বক উপাসন। ভঙ্গ হইল । 

শ্িতিমোহন সেন মগাশয়কে সঙ্গে লইয়া) বেদী গ্রহণ এবারকার ব্রন্মোাংসবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযে।গ্য 

করিয়াছিলেন ।॥ শারীরিক অন্ুস্থ হানিবন্ধল রবীন্দ্রনাথ ঘটনা-_“সার্কজনীন বরঙ্গোৎসব”। সিটি কলেজের নু প্রশত্ত 

-কবপমা। তাহার উদ্বোধবী বাণী শুনাইগাছিলেন $ | প্রাঙ্গণে স্ব *ৎ মগ্ুপ রচনা! করিয়া গন্ত ১৩ই, ১৪ই ও 

উপদেশের ভার লহয়াছিলেন অধ্যাপক শ্রধু ক্ষিতি- | ১৫ই মাধ দিবসত্ত্রযব্যাপী এই ব্রন্ধোৎপবের আয়োজন 

পপ সে স্পস্্প 

পম রর রা পপ ই ও পা ও জা ও ও ও 



নাথ ১৮৪৮ 

৯ হা সপ পাতি 

১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহু 

০০০ ৮ 

ও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 

ন্থপরিচয 
| ত্র্ষদমাজের গণীর মধ্যেই বাধা পড়ে নাই--হি 

সপ পপ ০০ পপ 

৬ ঘটিকা পৃজাপাদ রবীন্দ্রনাথ কতৃক উঠার উদ্বোধনের 1" সমাজেহও বু নর-লারী ইহ! নানন্দে উপততোগ করিয়।- 

কথা হুয়। কিন্তুতিনি উপস্থিত হইতে ন। পারায় শ্রীুক 

বিপিনচন্জ পাল 'যৌবনের জাগরণ' বিষয়ে একটি সুন্দর 

বক্তৃত। করিয়াছিলেন । অপরাডণে আলোচনাপতায় আচার্য্য 

শ্রীযুক প্রফুল্লচন্ত্র রায় সত্তাপাঁঠর আসন গ্রশ্ণ করেন। 

১৪ই মাঘ শুক্রবারের মহিলাদন্মিপনের নেতৃত্বভার গ্রহণ 

করিয়াছিলেন শ্রীমঠী অবল! বস্থু। ১৫ই মাঘ শনিবার 

অপরাছু ৩ ঘটিকায় যে সর্বশাখাসশ্মিকনের অন্ু- 

ান হয়, তাহার সভাপতি-পদে বুত হুইয়াছিলেন 

শ্রদ্ধাম্পদ আচাধা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীদ্দনাথ ঠাকুর। এই 

উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন 

উহা! যেমন সত্যাপৃত তেমনই ন্ুলঙ্গত ও উদ্দীপক 

হইয়াছিল। বিচ্ছিন্ন শাখাএয়ের মধ্যে কবে কোন্ পুণ্য 
লগ্মে প্রথম মিলনের বাতাদ বহিয়াছিল, ঠারপর 'কত 

অনুকৃপ-গ্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে 

ভগবদিঙ্গিতে তাহার এই বর্তমান পরিণতি, এসধাঁলই 

ক্ষিতীজ্রনাথ তাহার অভিভাষণের মধ্যে স্ুষ্পষ্টরনীপে 

উল্লেধ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, 

ব্রাঙ্মদমাজের এই ষে অধোগঠি, তাহাণ পূর্বলন্ধ স্থান 

হইতে এই যে পতন-এ দকলই একমাত্র সংহতিশজ্জির 

ভাবেই ঘটয়াছে। আৰ যদি আমরা অতীতের 

সকগ ত্রটা-বিচাতি বিস্বৃত হইয়া পরম্পর সন্তিলিভ 

কইঠে পারি, তবে আবার আমর! ভারতের জয়যাত্রায় 

অগ্রগামী সেবকরূপে ৰরিত হইব । আমর! পরবর্তী 
খায় তাহার এই জ্ঞানগর্ভ অতিভামণ প্রকাশ 

করিব । এহদিন স্যর রাজেজ্্রনাথ মুখার্জি, শ্রীযুত 

বিজ্চন্ত্র মন্ধু দার, যু রামানন্দ চট্টপাধা।য়, শ্যুক্ত 

উপেক্্নাথ সরকার, ডাঃ ভি রাগ) শুটমুক বিপিনচন্তর 

পাল' গ্রভৃতি বন খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সমাঞ্রসমসা! 

বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেনঃ এবং স্বনামধণ্য লর্ড সিংহ 

এই সার্বজনীন ব্রক্জোংলবের পরিপূর্ণ সার্থকতা 

প্রার্থনা করিয়া! যে প্রেমপূত বাণী €্ররণ করিয়াছিলেন 

তাহ সভায় পঠিত হইয়াছিল। সর্বশেষে ভাই জীযুক 

গ্রমথলাল সেন সংকীর্ভনে উপাদন। পুর্বক "শান্তিবাঁচন 

করিলে রভ] তঙ্গ হয়। 

উপরি-উক্ু মভাধিবেশন ছাড়! গ্রতিদিন সাং প্রাতে 

উপাসনা ও কথকতাদিরও আয়োজন হইঙ্কাছিল। শ্রযুত 

সভীণ্চন্ত্র চক্রবর্তী, ভাঃ শীধুত প্রাপরুঞ্ আচাধয কুচ-। 

বিভারর মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রভৃতি সে 

সকলের হার গ্রহণ করিঝাছিলেন। 

&.* সম্মিলিত ত্রন্ধোতৎসবের “সার্বঞনীন' নামকরণ 

বড়ই গরপ্গচ হচয়াছিল ) কারণ এই উৎলৰ কেবল 

শত 

ূ 

ছিলেন। 

এই উৎসব-মনুষ্ঠান উপপক্ষে ডাঃ ন্বজীবন বন্দে) 
গাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতি ব্রাঙ্মপাজের অগ্র- 
গামী যুবকগণের উৎসহ ও উদ্যম প্রশংলনীয়। 

গ্রন্থপরিচয়। 
অতি আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য | 

জীযুক প্রনথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবাসী বঙ্গ- 
সাহিতাসন্মিলনের দিল্লীনগরীন্থ পঞ্চষাধিবেশনে তরী গমল 

কুমার হোম কর্তৃক পঠিত। পৃষ্ঠ| ১৯। 
লেখক সংক্রামক ব্য|ধির না।য় পরিবন্ধমান আধুনিক 

বাংল! গল্পসাছিতোর গোবগুলি অতি বিচক্ষণতার সহিত 
বিশ্লেষণ করিয়! আমাদের জাতীয় চরিত্রে উহাদের বিষময় 
গ্রড1ধ নিখু'তভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। সমগ্র পুম্তক- 
টার কোন অংশেই আমর! কে।ন অবান্তর আলোচনার 
আভাস পাইলাম না--উহার প্রতি পংক্িটীই সারবান্ 
বলিয়া মনে হইল) লেখক 'সত্যং শিবং সুন্দরং'কে সমূহ 
সংসাহিত্যের লক্ষ্যপ্বরূপ নির্দেশ করিয়া স্ুপ্্ানুভূতি ও 
সুগভীর অস্তদূষ্টির সাহায্যে বাস্তব সাহিতা গড়িয়া তুলি- 
বর যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। 
কয়েক বৎসর পূর্বে রায়বাহাছুর শীযুক যতীক্রমোহন সিংহ 
তাহার “সাহিত্যে স্থান্থারক্ষাঃ নামক পুস্তক এবং মু 
ক্ষিতীক্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার “আর্ট ও সাহিত্যে থে 
নির্ভীক সত্য উক্তির অবতারণ! করিয়ান্ছিপেন, লেখক 
কল্যাণকর-পথামুবত্তী হইয়! সেই সত্য উতক্তিরই আগ্তরিক 

সমর্থন করিয়। আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছেন। 

লেখকেয় রচনাভঙ্গীর প্রশংস! আমরা শতবার করিব, 
জাতীয় চরিত্রে ইহ! সুমিষ্ট উষধের ন্যায় কার্য করিৰে। 
আমরা এবংবিধ জাতীর কল্যাণকামী আরও লেখকের 

গ্রচ্যাশা করি; স্ুকঠিন ব্য।ধিগ্রস্ত জাতীয় সাঠিতাকে 
(নরাময় করিবার হঙাই সহলন্া উবধ,* শ্রীপঃ রাঃ । 

রামায়ণ (বালীকি অনুপরণে )।-_-লন্ধ- 
গ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক রাম্বব!হ!দুর শ্রীনুক্ত দীননাথ পান্নযাশ 
বিএ, এম-বি মহাশয় প্রণীত | মুল্য ১।* | পৃঠ। ২৩১7৪) 

পাঁঠকগর্ণের নিকট দীনণাখ বাবুর নুন করিয়। 

পরিচছ্ দিবার কোন প্রমোর্ন মাছে মনে করি না। 

ন্বপ্রনিদ্ধ প্রবীণ সাহিঠ্যিক মার্য'লমহ]শয় রামায়ণের 

একটী সুন্দর সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করিয়'ছেণে। 

বালীটি ঈণ আলম্বনে প্রাঙজ1 ভাবার এহ প্রস্থটী 

রচনা করির। লেখক বঙ্গদািত্যের একট, বিশেষ অভাৰ 



২৭২ তন্ববোধনা পত্রিক। ২১ কল্প, ৪৭ ভাগ 
০ ০০ - এআ রযামাজিহাারি। (এ পু নর 

দান-প্রাপ্তিম্বীকার । 
১৮৪৭ শক । 

(১৮৪৫ ও ৪৬ শকের দানপ্রাপ্তি ১৮৪৭ শকের 

শ্র।বণ-সংখ্যায় দ্রষ্টব্য ।) 

এককালীন দান। 

সায় সাহেব উই প্রাণকষ্চ সেন ৩৬ 
| বাৎসরিক দান। 

জ্ীধুক্ত সিদ্ধেস্বর সুকুল 

মোঁচন করিক্লাছেন । গাপধি কবি বিরচিত রাম5রিত স্বু১হ 

মধুর, তহপরি লেখকের রচনা হী ইহাকে মধুর চর 

করিয়া তুলিগাছে । বঙগদেশে আরগ করেকখান রামারণ 

প্রচলিত থাকিলে ও, এত রামায়ণ-রচনার প্রয়েগ্ন কেন 

হইল ?--গ্রস্থকার ভূমিকার তাহা বিখদভা?ব বুঝাইয়। 

দিয়াছেন। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, গ্রন্থবা(নকে 

বর্তমান যুগোপবে।গী ল্রগঞ্ড ও সংক্ষিপ্ত আকারে সথরচিত 

করিয়া সাধারণের সুখপাঠা করার জন্য তিনি দকলেরহ 
৫ 

ধন্যবাদার্হ । ইহার প্রতিপত্রে গ্রন্থকারের পাক! হাতের মাঘোৎসবের দান। 
চিছ স্পষ্ট জেদীপামান। গ্রন্থের ভাষা এত সরল যে | প্রীবুক্ত চিন্তামশি চট্রোপাধ্যার ১৭. 
বালকেও উহা পাঠ কিয়া অনায়াগেই রদবোধ করিতে এ অসুল্যরুঞ্ সেন ১৭. 
পারিবে) অথচ উহ গ্রাম্াতাদোষহষ্ট নছে। গ্রস্থ- ০ ম্বধীরচশ্র বিশ্বাস ১. 
কারের সর্বাপেক্ষা বাহাচ্থরী এই বে, অল্প কয়েকটি |  বকধিমচঞ্জ দত ॥* 
পৃষ্ঠার মধ্যেই তিনি নিপুণভাবে রামায়ণের সকল ঘটনাই এ বিজয়কু্ দণ্ ০ 
সঙ্িবিষ্ট করিয়াছেন, অথচ ইহার রসভাগও অব্যাহত ১ করিস্চক্জ মিত্র . ১২. 
রাখির! গিয়াছেন। এইখানেই পাক! হাতের পরিচর় » মুশীলকুমার গুপ্ত ১২ 

ইহ! বালক-বালিকাগণকে উপহার দিবার পক্ষেও বিশেষ ০. উমাচরণ মিত্র ১২. 
উপযোগী হইয়াছে । আমর! এই পুস্তকের বহুল নর বিষুচচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ 
প্রচার ইচ্ছা! করি। আমদের মনে হয়, এর গ্রন্থ | , তুগসীদাস দত ২ 
বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীরও পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়! উচিত। এ বিজয়চন্দ্র সিংহ ৫২ 
তিনি ঠিকই বলিয়াছেন _-”ভারতে আর্ধ্যসত্যতা খন | , অবিনাশচন্্র বন ১২ 
উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিল, রামায়ণ ফেই «এ কালীপ্রস বিশাল ১০৬ 
সময়ের কাব্যাভিব্যক্তি। সুতরাং সেই যুগের বাণী, | ২৯৪০ 
দশ ও ধার1-** পানিতে ও বুঝিতে হইলে প্র রামায়ণের আনুষ্ঠানিক দান। 
সহিত পরিচিত হওয়া! আবশ্যক । কৰি কৃতিবাস | শ্রীমতী প্রফুলময়ী দেবী ৫২. বিরচিত রামায়ণ একখানি খুব তল গ্রন্থ হইলেও মূল | , হিরগ্ননী দেবী ৩//০ 
বামায়ণের সমসাময়িক চিত্র তাহাতে পাওয়া যাইবে ন1। | 55 
কিন্ত' এই কাধ্যবাঁছল্যের দিনে কিঞ্চিধিক ২৪০৯০ 2 
শ্লোকের কাবাগ্রস্থ পড়িবার অবসগ খুব অল্প লোকেরই মোট ৪৬1//০ 
আছে। তাই মূল রামার়ণে বিকশিত আবধ্যসভ্যতার ১৮৪৮ শকের বৈশাখ হইতে পৌব মাস পধ্যস্ত। 

এককালীন দান। 
শযুক্ত নরেন চত্দ্র ঘোষ 

সমুজ্বপ নিদর্শন ও চিত্রের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় কঝাইবার জন্যই লেখক সরল গদ্ো বাল্মীকি- 

৫ 
রামায়ণের এই সার স্ষলন করিয়াছেন। «এ শিতিকঠ মল্লিক ১০০% 

বাৎসরিক দান) 
' শোকমংবাদ। পি. মুখার্জি এক্কোয়ার ৬৮/০ 

৬লীলিম। দেবী 1---তত্ববোধিনী ও অন্যান্য আহুষ্ঠানিক দান্। 
বাঙ্গালা মাসিকের লেখক, কবিগুপাকর শ্রীযুক্ত আগু- | সতীশ চক্র ঘোষ ১০৯. 
তোব মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয়ের ৯ম বৎসরের কন্যা | শ্রবতীক্্রকুমার বস্থ ৫২ 
কুমারী নীপিমা দেবী বসম্তরোগে আক্রান্ত হইয়া গত বিশেষ কাধ্যের দান । 
১৪ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছে। কন্যা-বিয়োগ-বিধুর পিতাকে আমর! আমা- শীশিতিক্ মল্লিক ১৯ 
দের হৃদয়ের ম্থুগভীর সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান | শ্প।চুগোপাল মল্লিক ১৬ 
বালিকার লোকাস্তরিত আত্মাকে তাহার নেহুসর ক্রোড়ে | গুনির্শণচন্দ্র বড়াল ১৭. 
আশ্রয় দান করুন। ৬৯৯০ 

৯৪৯৮৬ 



মাঘ, ১৮৪৮ 

৩ পপি ০৩ পপি স্ পেশী 

_তৰবোধিনী পত্রিকার মূল্য- 
প্রাপ্তিম্বীকার । *% 

১৮৪৭ শক । 

(১৮৪৫ ও ৪৬ শকের মূলাপ্রাপ্তি ১৮৪৭ শকের 

শ্রাবণ-সংখঢায় দ্রটবা।) 

বকেয়া। 

শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী (১৮৪২-৪৫ শক) ৮৯ 

ডাক্তার ভীউপেন্জ্রষ চৌধুরী (১৮৪১-৪০ শক ) ৯৬ 

শ্রীধুত্ত কনকচন্্র ডাল (১৮৪৬ শক) ২ 

অবিনাশচন্দ্র দাস গুধা (১৮৪৬ শক) ২৯. 
(১৮৪৫ শক) ২৬» 

(১৮৪৬ শক) 1/৩ 

€(১৮৪৫-৪৬ শক) ৬. 

*. জুশীলকুমার গুপ 

মিস্ এস্ ঘোঁধ 

ভ্ীবুক্ত রাজেন্্রনাথ ঘোষ (১৮৪২-৪৪ শক) ৩৬. 

ঞ রি (১৮৪৪-৪৫ শক) ৬৬ 

যেহারীলাল মল্লক (১৮৪৬ শক) ৩. 

এ পাল্লালালদে (১৮৪৬ শক) ৩৯ 

৮৪ নিতানন্দ চজ্ (১৮৪৬ শক ) ৩৬ 

* মধুস্দন জান! (১৮৪০-৪১ শক) ৪৭. 

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৮৪২-৪৪ শক ) ৯২ 

» স্গবানচন্্র দাল (১৮৪*-৪৩শক) ৮৭ 

রায় সাছেব রাধাগোবিন্দ রায় ( ১৮৪২-৪৬ শক ) “৫ 

তীবুক্ত মন্মথধোহন দাল (১৮৪৩-৪৪ শক) ৪৭ 

্ টি (১৮৪৫ শক ) 8৮৩ 

্ বিমলচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪ পক) ২ 

* বঝরদাগ্রসম্ন রায় (১৮৪৬ শক) হ 

* চাঁরুচন্দ্র বন (১৮৪৬ শক ) ৩৬ 

 অবিনাশচন্ত্র পাল (১৮১৬ শক) ২. 

অক্ষয়কুমার সিংহ (১৮৪৫-৪৬শক) ২ 

(১৮৪৬ শক ) ৩ 

তবু শ্ীশচন্ত্র মল্লিক (১৮৪৬ শক) ২. 

গ্রমতী প্রেমলতা দেবী (১৮৪৬ শক) ২ 

গ্রযুক্ত কালীপ্রসক্স বিশ্বাস (১৮৪৫-৪৬ শক) ৬. 

পি. এম্ দত্ত স্কোয়ার 

এ উমাচরণ হিশ্র (১৮৪৬ শক) ১7৩ 

৮ অক্ষয়কুমার দত (১৮৪৬ শক) ৩. 

এ শরৎচন্দ্র ঘোষ (১৮৪২-৪৫ শক) ১২৬ 

রমেশ5ন্্র দত (১৮৪৬৪৫ শক ) ৯৬. 

এস্ কে, লাহিড়ী এক্ষোয়ার (১৮৪৫ শক) ৩৭ 

শীয়ুক্ত ভূজেম্নাথ মিত্র (১৮৪৪ ৪৫ শক) ৩২ 

গয়ারাম পাক 
সিন 

্ মলের প্রাপ্তিশ্বীকার কর। হইল ন1। 
ণী 

তন্তবোধিনী পৰ্রিকার মুল্য প্রাপ্তিত্বীকার 

(১৮০৭-৪% শক ) ১৮৭ 

সস 

শীসুক্ত গ্রফুলক্জ বাগচী 

পি, এন, ভট্টানার্য 

(১৮৪৫ শক) ২. 

(১৮৪৬ শক) ২. 

১৫ উ1/৩ 

হাল। 

রায় বাহাছুর জীযুক বসন্তকফণ বন (১৮৪৭ শক) '₹্ 
* শিশিদকুম।র দত্ত ্ ১8৯ 

» কুষদাস দে ২. 
» ভৃপেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় » ৩৭ 
এ ঝজনীমোকন চট্টে।পাধ্যায় » ২ 
*» মদনমে।হন সেন & ৩. 
» হরিযোহন চট্রাপাধায় ৬ ৩. 

মিসেস্ এস হালদার রি ই. 

শীধুক্ত যোগেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় , ৩ 
শ্রীমতী রমল! বস্থ ৫ $ 

* স্বর্ণলত। রায় রি ২২. 

[9৬, (9. ৯0109102111) ্ ৩২ 

শ্রীমতী লাবপ্যলত গুহ ২. 
শ্রীযুক্ত হেমচজ্ম লরকার (১৮৪৭ শক) ৩৭. 

* আমৃতনাথ মুখোপাধ্যায় ৩. 

শীমতী ইন্দির। দেবী ঠ ২ 
শ্রীযুক হরেজ্নায়ারণ রায় ঞ ৩ 

এ উপেক্ণাণ বল রি ৩. 

* আানকীলাল বন্ধু ৩৭. 
॥ জিতেন্দ্রনাথ দাস ্ ২. 

শীমতী বরদান্থন্দগী দেৰী ২. 

এ দুময়ন্তী দাস ৩. ৮২৭. 

শীধুক্ত নলীনচজ গঙ্গোপাধ্যার ৩. 

মিসেস, প্রতিভা ঘোষ রি ২ 

গযুক পুর্ণচন্দ দত্ত এ ১/* 

পি, মুখার্জি একস্কোর রি ৩. 

জীযু্ত পরমানন্দ দত্ত রঃ ৩৬. 

মিসেস্ এস্, ঘোষ *» চা 

 স্রীমতী শ্যামভাবিনী বনু শা ২৭ 

, শ্রীযু্ধ সঠ্যপ্রলাদ গঙ্গেপাধ্যার ্ ৩২ 
[), হু, 00100 2102 15591, ৩. 

শ্রদুক বিপিনবেহারী মুখোপাধ্যায়  » হ 

». েঙারীলাল মন্সিক রা. 
১ পান্নালাল দে রর ৩৭ 

॥ শিঠ্াানন্। চক্র রি ৩. 

১ নবকুষণ ভট্টাচ'ব্য রি ২৬. 
%» এ, সি চট্টোপাধ্যায় 99 ৮ 

1৩ 



২৭8 

রায় স্/চ্বে শ্ীয়াধাংগাবিন্দ রা টি ৩৬. 

'শীযুক্ত বয়দা প্রসন্ন রায় নি ২. 

»৪ বিমলচজ্ গঙ্গোপাধ্যায় রী ২ 

 চারুচজ বচ্ছ্ রর ৮০ 

হয, 5087 ও], রি ৩. 

শ্রীযুক্ত পি, এন, দত্ত টী ৩২. 

এ তারকনাথ কলার চেধুগী রি ২. 

8৪. 2,170. 11002 2৩, রি ৩৭ 

যুক্ত কমললোচন মাস ৪ ৩৯ 

» হস্ভীজনাথ পাল ৩ 

* পর়মানন্ন দত্ত টি ৩. 

শ্রীমতী প্রেষলতা দেবী ্ হস 

মিসেস্ কিরণ বনু সঃ ২ 

স্রীযুক্ধ লিজরাজ দাস রঃ ৩২. 

৮ কালী প্রসন্ন বিশ্বাস ৪: ৩২ 

» বিষুচকণ বন্দ্যোপাধ্যায় রি ৩৬. 

» - তুলসীদাস দত্ত রঃ ৩. 

» পান্বালাল মিত্র ০ ৩৭. 

৯১৩৪৬ 

অধ্রিথ। 

বিসেস্ এস হালদার (৪৮৪৮ শক) ২৬ 

ব্ীযুক্ত অমৃতনাখ মুখোপাধ্যায় বা // 

১০১] শ্যাহগতাবিনী বন্ছ 8 & 

জবুক পাঙ্গালাল মিজ্ 55 ৩ 

, অদলমোছন ০সন ১৯ ৭ 

১ বেহারীলাল মল্লিক রী ৩৭. 

১১৮৬ 

১৮৪৮ শক-__পৌহ ম/স পর্যন্ত । 
বকের।$ . 

সম্পাদক রেঙ্গ,পত্রাক্মসমাঞ ( ১৮৪২--৪৭ শক ) ১৮৬ 

জীযু জুশীলকুমার গুপ্ত (১৮৪৬ শক) ১/৬/০ 
রঃ টি (6১৮৪৭ শক) ২ 

মিসেস জে, মুখার্জি (১৮৪৭ শক) ২ 

বীযুক্ত তারকনাথ প্রামাণিক ( ১৮৪৬- ৪৭ শক) ৬* 

শ্রীমতী হেদ।জিনী বন্ধ (১৮৪৩--৪৬ শক) ৮৯ 
রি রর (-৯৮৪৭ শক) হ্ 

্ প্রভাবভী দেবী (১৮৪৭ শক) ২ 

তস্তবোধিনী পত্রিক। 
মিসেস রেপুক। গাঙ্গুলী (১৮৪৬ শক) ২ 

শ্রীযুক্ত নগেজচজ্ ঘোষ (১৮৪৬--৪৭ শক) ৬৯ 
প্ীমতী স্থনন্দিনী দেবী (১৮৪৭ শক) 

» ক্াঙ্গালীচরণ দে ( ১৮৪৭ শক) 

গ্মতী হেমমাল! বনু (১৮৪৭ শক) 
শ্রীযুক্ত সতীশচজ্র মলিক (১৮৪৬--৪৭ শক) ১২৬, 

» হরিপদ ভ্রিবেদী (১৮৪৬ শক) 

রার বাহাছুর চুণীলাল বনু (১৮৪৭ শক) ৩৯. 
বিলেস্ এস্, এন, বানার্জি (১৮৪৫ শক ) 
উীযুক্ত অবিনাশচজ্্র পাল (১৮৪৭ শক) 

শুক হাদস্বচত্রা আচার্য্য (১৮৪৬--৪৭ শক) ৬্*, 
» সুরে মোহন গুহ (১৮৪৫---৪৭ শক ) ৬৬ 

গ্ীবতী লাবণ্যলত। চন্দ (১৮৪৬--৪৭ শক) ৩৬ 

৯ 
শীবুক্ত নুরেশ্রনাথ বসাক (১৮৪৬--৪৭ শক) ও. 

৮০২ 

২ 

শ্রীধুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন (১৮৪৭ শক) ৬ 
মহামান) ডির়েউয় অব পাবলিক ইনগ্রীকসন 

(১৮৪৭ শক) ৪২ 

. ১২২৬০ 

হাল। 

জীধুক বরদা প্রসর কাজ (১৮৪৮ শক) ২ 
রায় বাহাছর জীযুক্ত বসন্তরুক বনু, ৩ 
শ্ীনতা প্রভাবতী দেবী ১৮৮০ 
হিসেস কিরণ বঙ্গ % ০০ 
রায় সাহেব ভ্রীযাধাগোবিন্দ রাজ , ৬ 
শ্রীযুক্ত কফদাস দে রি ২ 
19১ 4৯5 405 8৫5৮2 ওত 

গ্রিযুক জিতেজগতি মুস্তফী * 
ঢুস 880197059 2ওনুহ, ছু 

বিসেস্ এস্, এন্, ব্যানার্জি ৮ 
জীসভীশচন্র ঘোষ টি ২২ 
ঞ্বতীব্রকুমার বন্ধ ছি ৩ 
শ্রীস্থুরেজমোহন গুহ ঞ 
শ্রীসভীশচন্ত্র ম্গিক ্ পি 
শ্রীবিশ্রেশ্বয সেন গু রি 

৪১৯/০, 

২১ কণ্জ, ঙ্্খ ভাগ 



আদর্শ নিষ্টান্ন ভাগ্ার 
(২৬ নং কর্ণওয়ালিস্ স্রীট, প্রীমাশি বাজার ) 

আমারদের এখানে সর্বববিধ মিষ্টান্ন অতি বিশুন্ধ ঘৃতে প্রস্তুত হয়। আমরা বিবাহাদি উৎসবের 
'ক্ষণ্টা্ও লইয়। থাকি । আমাদের দোকানের বিশেষ স্থুবিধ! এই যে বলিয়। খাওয়ারও বন্দোবস্ত আছে। 

১১ 

ডাঃ উমেশচজ্্ রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগদিখ্যাত 

পাগলের মহোৌধধ। 
৫০ ( পঞ্চাশ ) বসর যাবত আবিষ্কৃত হইয়। শত-সহঅ দুর্দান্ত পাগল ও সর্বপ্রকার বায়ুগন্ত 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে ! মুচ্ছণ, যুগী, অনিদ্রা, হিষ্রিরিয়া, অক্ষুধা, স্লায়বিক ভুন্বিলতা প্রভৃতি রোগে 

আশ কলপ্রদ্দ ও অবার্থ। পত্র লিখিলে কাটালগ বিনা মুল্যে পাঠাই । প্রতি শিশি মূল ৫২ পাঁচ টাক]। 

এস, সি, রায় এগু কোং 

১৬৭০ কর্ণওয়ালিস স্্রীট, কলিকাতা 

আমি অতি আহলাদের সহিত জাঁনাইতেছি ষে খা. 0. 1২2) 'সবিষ্কত পাগলের মতৌবধ আমার এক পিতৃৰ্য 

ব্যবহার করিয়। বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। তীাহ।র উন্মাদরোগ প্রবল হইলেই তিনি উহ। ব্যবহার ককিতেন 

এবং তাক! অগ্নিতে গুলের ন্যায় কাধ্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয় নির্ভয়ে প্রত্যেক উদ্মাদরে!গীর 

জন্য ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতে পারি । ইতি-- 

৫1১বি, বারাণসী ঘোষের সেকেগু লেন 

] শ্রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর । যে"ড়াসাকো, কপিকাত। ৷ 
১০, ১২, ২৪ 

কি 

সাহু, বেহালা পো: ২৪ পরগগণা। 
ব্রা বাজীনবকুক ;শৌভাবাজার, কলিকাতা! 



স্থাপিত সন ১২৬৫ সাল। 

ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাজ প্রতিনিধি মহামতি লর্ড চেমমাফোড বড়লাট বাহাদুর 

ও লর্ড রোণাল্ডসে বঙ্গদোশের গবর্ণর বাহাছুর কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত 
সস 7 ঠা 0 বটকৃষ্ণ পাল এগ কোং 

সর্ধাপ্রকার বিলাতী ও পেটেপ্ট ওষদ, চিকিৎসার উপযোগী যন্ত্াদি, স্থুর! 

৫ পশুডচিকিৎসার ওষধ ও যন্ত্রাদি ও বৈজ্ঞানিক যস্ত্রাদি বিক্রেতা, 
হেড অফিন £--১১৩ নং বন্ফিল্ডন্ লেন, কলিকাতা । 
শাখ। অফিস ১৩৭ নং শোভাবাঞ্ার হট, কলিকাতা । 

হ1মিওপ্যাথিক বিভাগ £--১২ নং বন্ফিন্ডন্ পেন । চক্ষু ও চলম! বিভাগ £--১২ নং বন্ফিন্ডল্ লেন। 
শাখ।--৩* শোভাবাজ।র হ্বীট । দম্তচিকিৎস। বিভাগ :---১৬ নং চায়ন! বাজার লেন। 

'অ.ূর্ষেদিক বিভাগ £--৩* নং শেতাবাজার স্বীট। স্থর! বিভাগঃ--৭ নং বন্ফিল্ডস্ লেন। 
ফ্যাক্টরী ১--৬ নং বীরপাড। লেন। দমদম অংসন। 

রিসার্চ ল্যাবরেউরি--১৮নং শশীত্ষণ সবরের লেন, হাটখোল। পোঃ, কলিকাতা ॥ 
১। আমাদের এই বিভাগের অভিজ্ঞ ও রসায়নবিদ্ ব্যক্তির সাহায্যে ,আমর! সকল প্রকার পদা, 

জল, উধধ, সুরা ও মোম প্রন্ৃতি এনালিসিস্ ঝা বিশ্লেষণ করিয়া থাকি এবং মুত্র পরীক্ষাও বিশদরূপে 
হইয়া থাকে । পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়। রাসায়নিক যন্ত্রার্দিও এই স্থান হইতে সরবরাহ 
করা হয়। 

২। এই স্থানে বিবিধ প্রকার আবশ্যকীয় পেটেন্ট ওষধাদি প্রস্ত্ত হইয়া! থাকে। 

৩। সোডা লিমনেড প্রন্থৃতি উৎকৃষ্ট পানীয় জল এইখানে প্রস্তুত হয়, [২৬২ 

এলিক্সার অশ্বগন্ধ! ৷ 
প্মতশন্তি হাস, মাথাঘোরা, কার্ধো অমনোযোগিতা, হিষ্টিরিয়া, সর্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্পজ 

অকালবাদ্ধাকা, শুক্রতারলা, পুরুষন্বহানি, বন্ধাত্ব, কাস, ক্ষয়রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বুমুত্র, অগ্নিমান্দা, 

অভীর্ণ, অস্পরোৌগ,. কৌষ্ঠবন্ধতা প্রভৃতি রোগে অবার্থ। সেবনে অতিরিক্ত দানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম- 
জনিত দৌর্নলয দুব হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। ব্ৃকাল রোগভোগে ক্ষীণ ও অকর্মণ্য ব্যক্তিও 

্থাস্্যসামর্থ ফিরিয়। পাইবেন। ইহ৷ স্ম্বাছু ও স্ফত্বিকর। 

“পানা” 

পন্রকুন্থুম তৈল । 
সোৌগংদ্, খানে ও বণে সকলেরই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । কেশের মুল দৃঢ় করিতে, লাবণ্য বাঁধি 

করিতে, মন্তিক্বের সকল প্রকার উগ্রতা বিনাশপুর্ন্বক স্বশীতল করিতে ইহার সমকক্ষ তৈল অভাবধি জাৰি- 

দ্লুত হয় নাই । 

ইহা বিশুদ্ধ তৈলের সহিত অনেকগুলি পরীক্ষিত মুল্যবান ভেষজসংযোগে প্রস্থত হইয়াছে--শিরঃ- 

পীড়া, শিরোধূর্ণন, স্াযুবিকার ও ছুঃস্বপ্ের ইহা! একটা অমোঘ শান্তিকারক তৈল; বিলাসীর একমাত্র 
আদরের সামস্্রী, বঙ্গললনার সোহাগের বস্তু | | 

_ ধীহাদের অত্যধিক মস্তি চাঁলন! করিতে হয়, এই তৈল তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী-_কেশের 

অচালপরুতা, চুল উঠিয়। হাওয়া, মরামাস,ক্* দ্র প্রস্তুতির একমাত্র প্রতিষেধক । 

এই মছোপকার। তৈল বিশিষ্ট উপাদানে প্রস্তুত । সকলকেই বাবহার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করি। 

কেন জ্বরে ভূগিতেছেন ? 
মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর এডওয়ার্ডদ্ টনিক । 

সেবনে ম্যালেরিয়া, আসামের কালাঙ্বর প্রস্তুতি যাবতীয় অ্বররোগ, একবারে সন্বর দুরীতৃতত হয় ॥ 

মূল্য _-বড়বোতল ১//* ছোট বোতল ॥/* মাশুলাদি স্বতনত। 
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একবিংশ ক কল্প 
চত্তুধ ভাগ |] | ২. এ $ 1, 

ফান্তন, আন্দদঘৎ ৯৭। 
(11 

শ্তরক্ধ ব। একমিদমগ্র আনীর।€ৎ ফিঞ্নানীত্দিদং সর্যমস্থজৎ ॥. নে ন
ি জানমনত্তং শিবং খতগরস্সিরবর্বনে কগের

ানিতীু': 

মর্বব্যাপি নর্বদনিরস্ত, নব রং সর্ববিৎ সর্বশক্তি বং পূর্ন প্রতিষমিতি । একসা র 

ৃ ০পারজিকসৈছিকক শুভন্তবতি। তপ্মিন্ গা শ্রিরকার্ধযসাধনঞ্চ ত্ুপাসনসব” । £ 

্ষিতীব্রনাথ ঠাকুর ও জক্তার বন ও
ারিলাল চৌধুরী ডি, এসপি: 

০০৪০ ঠাকুর বি, এস-লি। 

১। কর্তব্য সাধন 
ঈক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুল 

০০৯ ২৬৭ 

২। নূতন ব্রক্ষলগীত 
এ ২৭৮ 

ও। কুশারিকথা ও রাদীবারেজ্তেদ 
হক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর *** ২৮১ 

৪) দেবেন্দ্রনাথ ও তীহার শুরুজন আচার্য্য হীসতীশচস্তর চক্রবর্তী এম-এ ৮৮ ২৮৫ 

€। যুগবার্তী। 
কথক স্লীহেমচজ্্র কবিরত্র ক ২৮৮ 

৬। ডাকার এড ওয়ার্ড বাইলস্, কাউয়েল 
শীপঞ্চানন বার 

৯৯৬ নর 

৭) অক্ছুসংস্পর্শ 
' শ্ীবসস্তকুমার ভট্টাচার্য্য এ ্ ২৯৩ 

৮)। দিনশেষে (গান) 
জীনর্দলচন্ত্র বড়াল উঃ ২৯৬ 

৯। প্রতিবাদের উত্তর 
* ২৯৬ 

১৬ গ্রন্থপরিচয়--পুজের, 'প্রুতি উপদেশ ; 0
 9101009] ভা 2120 & 061 90015 

976 01 737910000150৮, ২৯৭ 

১১ । শোক-সংবাদ---৮লাল বিহারী বড়াল; চিন্ত। মশিবাবুকস পুত্রতধু, 
১৪৪ ২৯৮ 

১২। আক্গব্যক্ন (১৮৪৮ শকের পৌষ ও মাঘ) | ৮৮ ২৯৪ 

৫৫ নংখআপার চিৎপুর রোড কলিকাত।, আদি থাঙ্
গলমাজ খুন গ্ীরপগোপাল চ্রবর্তী হ্বার। মুদ্রিত ও প্রকাশি $॥ 

লীল ১৩৩৩1 খুঃ ১৯২৭ । সন্বৎ ১৯৮৩। কলিগতান্য ৫*২৭। কান্তন। 

গস্থবোধিনী পত্রিকান বার্ষিক মুল্য ৩২ টাকা ] আ.দিব্রাঙ্গসমাজের কর্্মাধ্যগগের লাষে 

ডাঁকমাগুল %* আন। । ॥ এই সংখ্যার মুল্য ।* আন! । পাঠাইতে হইবে ) 

ডাঃ গেভিনের অপ্রাতিদন্বা সবরের ওষধ। 
নৃঙ্য ৬০ 

ঃ | ২ রি নজ। পাইকারী দর 

ডঙ্গন ৪. রিয়া টন পপ ও কমিশন 

গঞ্রোস ৪০ 
| 

সুলত । 

জারমলীন পি কলিকাতা! । ৪২ 
বিঃ ঘৃজাপুর বাট । : 



স্নি লা ত্য 

[ শীতল সিরাপ 
লেবু কলা 
কমলা-লেবু ভ্যানিলা 
লাইম-জুঁস কডিয়াল রাস্পুবেরী 
গোলাপ কী 

স্যাকারিন নাই, কোন প্রকার রালায়নিক উপাদান নাই--৫কেবল 
বিশুদ্ধ চিনি, ফলের গঞ্ধ,ণ ফলের স্বাদ, ফলের বর্ণ। 

টক চিনির রসে ছু ফৌট। লেবুর তেল দিয়! 

' তৈয়ারী বাজে সিক্লাপ নয়। 

এক গেলাদ জল বা সোডা, 
ছু চামচ “বেঙ্গল কেমিক্যাল” সিরাপ, 

এক খণ্ড বরফ--- 

ইহা! অপেক্ষা উপাদেয়, লোভনীয়, স্ষিপ্ধ পানীয় 
আর কিছুই নাই। 

/7/০ তযোতল। ৯৪ ডজন। 

সর্ধবত্র পাওয়। ঘায়। 

০ল্বত্ভল ত্হ্িনিক্ষটীভল এ 
্বগম্সর্মাস্িশউজ্িন্ক্াকল ২৩ন্লাম্লু ভন ৩ ভিনম্সিক্েভ্ড ॥ 

& ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 
৮০ এ খরাারওচররনাাউমে 

টে মি 



১৬০৩ সংখা 

চতুর্থ ভ'গ 
ফান্তন, ব্রাঙ্গলন্বং ৯৭। 

তজ্সরোধিনীপ্রারিকা 

টিটি শর 
১৮৪৮ শক ১, 

জর্জ ব। ধকযিদখগ্র গ্রানীগ্াপ্তৎ কিউনার্সী বুদিদং সর্বিঘ্জৎ | দেল নিতাং আ।নমনন্তং শিবং ্বতগ্ররিরষক্ধবমে কমে ব।ছিতীষ্ 

সর্বধা(পি দর্বধনিরন্ত সর্ব প্র্ং দর্ধিিৎ দ ধশকিমদ্ ধবং
 পূর্ণমপতিমমিতি । একস তলোযোপা লনয়। 

পারজ্িকমৈছিক্ শুভগবতি। তশ্গিন্ প্রীতিন্তলা প্রিরকাধ্যসাধনঞ্ তদ্বপাসনমষ” ॥ 

সম্পাদক-_ 

শ্রীক্ষিতীক্দনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিল।ল চৌধুরী ডি, এস্সি 

সহঃ সম্পীদক-_্্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-শি। 

কলিগতাব্খ ৫*২৭। সন্বৎ ১৯৮৩। 

(৯৭ তম ত্রঙ্গোৎসব উপলক্ষে ) 

(প্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 

ভগবানের নামে আমাদের সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী আজ 

এই উৎসবের দিনে সমভাবে বক্কর দিয়া উঠুক । আজ 

এই উৎদবের দিনে আমর দেশবাপী সকলকে-_ধনী- 

দরিদ্র উচ্চ নীচ ও ঃজ্প্রধায়নিবিশেষে দকলকেই সাদরে 

আহ্বান করিয়। বলিতেছি যে, সভ্যধর্্ের উপর দ্াড়াইয়। 

সকলে একগ্রাণে মিলিত হও এবং মৈত্রীকে ব্যবহারের 

| নিয়ামক কর। আজ এই নবজাগরণের দিনে সেই এক 

মাঁজ আন্বতীয় পরব্রদ্ম“ক একমাত্র প্রতাক্ষ পিঠামাতা 

জানিয়। ীবনকে ধন্য কর এবং মিলনের এই মহামন্্রে 

দীক্ষিত হও-_সংগচ্ছহধবং সংবদধবং সং বে। মনাংসি জ
।নতাং 

সএকসছে চল, একসঙ্গে কথা বগ এবং পরম্পরের মন 

দেশের বর্তমান অবস্থায় মৈত্রীনাধনের 

এখন মভামত লহয়া (ববাদবিস্তবাদের 

ভগব।নের প্রিয়- 

অবগত হও । 

যুগ আদিয়াছে। 

পরিবর্তে মৈত্রীতাবের উপর
 ঈড়াইয়। 

কার্ধ্য সাধনে অগ্রপর হইতে হইবে। 

বর্ধমান শুভ অবসরে সমস্ত ভোতেদ তুলির! সমস্ত 

বিবাদবিসন্বাদ ভুলিয়া! ভগবানের প্রিয়কার্যাসাধনে নির্ভয়ে 

আগ্রসর হও । তাহার অভয়ঝাণী আমাদিগকে প্রা 

মুহূর্তেই গ্জিয় উঠিয়। বলিতেছে__নিদ্রালস। দুর করিয়া 

জাগ্রত হও, বিরোধবিবাদ দূর করিয়া শু5কর্মে) কণ্তব্য- 

কর্মস্মপাদনে আপনাকে নিধুক্ত কর। ইংরাজজাতি যেমন 

কথায় কথায় শতবিধ আকারে প্রকারে নেলসনের এই 

. জাগরণবানী পরস্পরকে শুনাইতে উদ্যত হয় যে, “হংলও 

থুঃ১৯২৭। শক ১৮৪৮1 সাল ১৩৩৩। 

০০ ০ 
এ এস সপ 

তাহার প্রত্যেক সন্তানকে কর্তন্যপাধনের পথে দেখিতে 

আশ! করে”, আমরাও সেইরূপ ব্রঙ্গের উপাসকমাত্রকে ই 

মহর্ষি দেবেজ্্রনাথের এই জাগরণবণী শুনাইরা উৎসাহিত 

করিতে চাই যে, ব্রদ্ষোপাসকের! কি জ্ঞানে, কি বিদ্যা, 

কি ধর্ম, কি অর্থে সকল বিষয়ে সর্ববাপেক্ষ। উন্নঙ ন! 

হুইলে ব্রাঙ্ষদমাপ্জের পতন অবশাস্তানী/ ৷ শুতকণ্ 

করিয়। যাও, কর্তব্যকর্ম্ম করিয়। যাও--ফলাফণ ফলদ।ত। 

ভগবাঁনের হস্তে সমর্পণ কর, দেখিবে, ব্রাঙ্মদমাজ অচিরেই 

সর্কত্ধ কিরূপ বিজগ লাভ করে। 

ভগবদ্গীতার একটা মমূলা মহাঁবাণী সন্নিবিষ্ট দেখি, 

“্কর্মগ্যেবাধিকারস্তে মা ফ্লু, কদাচন”__কর্মেতেই 

তোমার অধিকার, ফণেতে কদ।পি নহে। ব্রহ্মসাধনের 

পথে যিনিই মগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই ইহার সার্থকত। 

উপরারন্ধী করিবেন। ইহারই অন্রূপ বাঁণী বাইবেগের 

একটী সঙ্গীতেও দেখি । সেই সঙ্গীতের অর্থ হইতেছে 

এই বে, “ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া! সাধু- 

কাব্যে অগ্রসর হও । তুমি যখন পৃথিবীতে আপিয়াছ, 

তখন নিশ্চয়ই আহ।র পাইবে। ভগবাণেই তুমি আন- 

নিত থাক, ঠিনিই তোমার হৃদয়ের বাসনা পুর্ণ করি- 

বেন। ভগবানকে তোমার সকল কর্ম নিবেদন কর 

এবং াহার উপরেই একাস্ত শিব কর, ঠিশিই তাহা 

সফল করিবেন |” ইহা হইতে কেমন নুম্পষ্ট বুঝ! যাই- 

তেছে যে, সকল দেশের দকল সাধকেরই এ একই 

উপদ্ধেশ। 
ভগবদদীতায় ধী যে কর্ধমাত্রে অধিকারবিষয়ক মহা- 

বাঁণী সন্বিবি্ দেখি, ইহা সর্ববগনবিধিত যে, উহ কুরু- 

ক্ষেত্রের মহাসমগের মহাগর্জন ভেদ করিয়াও নমুখিত 

হজ জ আর” 

পি, এজ ৯ 



২৭৬ তত্ত বোধিনী পত্রিকা ২১ কর, গখ ভাগ 

হইয়াছিল। এই বাণ সেই প্রলঙ্নকালে প্রকটিত হুইয়।- ূ ছুর্গতি লাঁভ করেন না। সরল শুভবুজ্ধিতে ফলন মন!- 

ছিল বলিয়া ভারতবাসী সেই মহাপ্রলয়ের পরেও আজ | রহিত হুইয়! কর্তব্যকর্থ্ব করিতে থাকিলে তুণ্ম স্বভাবতই 

পর্য্যন্ত গ্গত হইতে অস্তহিতত হর নাই ; এবং নিজের ূ মানুষের নিন্দা প্রশংসার অতীত হইতে পারিবে এবং বীরু- 

উন্নত নম্ভক উত্তোলিত করিয়া জগতের মহাসভায় | পদক্ষেপে সংমারে বিচরণ করিতে পারিবে । আর, সত্য 

নিজের উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পাব্রিয়াছিল। কথ বলিতে কি, তোমার কার্যোর তুমি কি-ই বা ফল 

মুখে এই বাণী এতগুলি অক্ষরে প্রকাশ ন। করিলেও, | চাঁহিতে পার ? তোমার দৃষ্টি কতটুকু? যে দেবাধিদেব 
অন্তত কার্য যে দেশ যে জাতি এই বাণী অন্তরে ধারণ | সমগ্র বিশ্বজগতকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিভেছেন, 
করিয়া! কর্মু:ক্ষতরে অবতীর্ণ হইবে, সেই দেশ সেই জাতি | ধিনি সমগ্র বিশ্বজগতের হ্ষুদ্রাতিক্ষত্র অগুপরমাণুরও পর- 

যে মরিতে মরিতেও বাঁচিয়! উদ্ঠিবে, ইউরে।পের জর্খনি : স্পরেরমধ্যে এক আশ্চর্য্য যে।গবন্ধন স্থাপিত করিয়াছেন, 

প্রভৃতি দেশ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মঙ্গলই বাহার স্থষ্টির একমাত্র উদ্দেশা, তোমার কার্যোর 
অপর দিকে, আমাদের বর্তমান অবনতিও এই বাণীর : ফলে তিনি ষে মঙ্গল বিধান করিবেন, তাহা অপেক্ষ! তুমি 

সত্যত। পদে পদে সপ্রমাণ করিতেছে । আমর! কর্থব্য | আর কি শুভফল আনিতে পারিবে? 

কর্ম সাধনের পথে যতটা ক্মগ্রাসর হই বা না হই, প্রথমেই সময়ে সময়ে আমরা সেই মঙ্গলবিধাতা বিশ্বপিতার 

কর্মের ফলে কি লাভ হইবে, তাহাই গ্রণন। করিতে বমি | | মঙ্গলভাবের পরিচয় পাই, প্রেমহস্ত উপলব্ধি করি) 
আমাদের দৃষ্টি এখন কর্মে অধিকারের প্রতি তত নয়, । আবার সময়ে সময়ে, করি না। ৯৭ বৎসর অতীত 

যত কর্দমফলের প্রতি ; কর করিবার পরিবর্তে কর্মকলের | হইতে চলিল, ব্রাঞ্জ রামমোহন রান যখন কমেকজন 

জন্যই আমরা উন্মুখ । ইহার ফলে ভারতে মিথ্যার | বন্মকে লইয ব্রাঙ্মসমাজ সংস্থাপিত,. করিয়াছিপেন, 
শ্রেত বঠিয়া চলিয়াছে এবং তাহার অবশাস্তাবী ফল | তখন, সেই ব্রাঙ্গপদাজ হ্ুদূর ভবিষ্যতে জগতের 

শঙবিব ছুল্াতি ভারতের সর্ধাঙ্গ ছাইয়া ফেলিতেছে-- | চিন্তাআোতে, ভারতের কম্মক্ষেত্রে কি সুমঙ্গল বিহ্াব 

ভারতভূমি অবনতির পথে নামিয়। চলিতেছে । কন্ম 1 সাধন করিবে, ত্াগ্াদের মধ্যে কয়জন তাহ। উপলব্ধি 

না করিয়। কর্ম্মফলের জন্য উন্মুখতা জাম্মব্চন! বা-আম্ম- 

স্বাতী হওয়ার অতিরিক্ত কিছুই নয় । ইতিহাস সপ্রমাণ 

করে যে, আত্মবঞ্চনা করিয়া কোন ব্যক্তি ব' জাতি 

উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই । ধীরভাবে 

আলেচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, আম্মৰঞ্চনার 

ফলেই আহ আমাদের পরস্পরের প্রতি সংশর অপি- 

শ্ব/স জাগিয়। উঠয়াছে; আমাদের ভিতরে স্ষেহপ্রেম 

দরাভক্কি অস্তহি'ত হইতে চলিরাথে । | 

কর্তব্য কর্ম যদি ন। কর, তবে তোমাকে অবর্তৃব্য ূ ভাবিয়।ছিলেন কিন! সন্দেহ । 

কন্ম করিতেই হইবে; শুভকন্ম যদ না কর, তবে মন্দ | আবার যখন সংঘবদ্ধ সেই মুষ্টিমেয় ব্র:ঙ্গ/পাসক- 

কম্ম করিতেই হইবে, কারণ মান্ধয কর্ম্ম না করিয়া কখনই ূ দিগেরই ভিতর সহসা মতভেদজনিত বিরোধবিচ্ছেদের 

স্থির থাকিতে পারে না। এক টুকরে! চীরখগ্ডের জন্যও ! ভীষণ বঙ্ধি প্রজ্মলিত হইল, €ক ভাবিগ্লাছিল বে, 

তোমাকে বন্দ করিতেই হইবে, একমুঠো ভাতের জন্যও | তাহারও ভিতরে এক সুমহান মঙ্গলন্থর মন্স্থাত ছিল ? 

তোমাকে কন্ম করিতেই হইবে, চিন্তা করিতেই হইবে। | শিশুর জন্মের পুর্বে যেমন মাতার অনেক হুঃথখ কেশ 

কন্ম যখন আমাদের করিতেেই হইবে, চিন্তার হাত যখন | সহা করিতে হয়, আমার দৃঢ বিখস যে, অনেক নমুপা 

ন্সামর| কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিব না, তখন, | সত্য প্রকাশিঠ হইবে বলিয়াই ব্রাঙ্গলমাঞকে বিবাদ 

খিনি সকল মঙ্গলের নিদান, দেই ভগবান আমাদের | বিষম্াদের ছুংখযন্ধন। ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই 

অন্তরে যে শুভধুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, আমাদের সকল 1 বিরোধবিবাদের কাব্ণেই ত্রা্ষসাধারণের মধ্যে সুমিষ্ট 

ক্প সকল চিন্তা সেই শুভবুদ্ধির অনুগত কর! উচিত। মিলনের প্রবল আকাংক্ষা আর বন্ধুকাল যাবৎ জাগিয়া 

কর্তব) কর্ম সম্পাদন করিয়া! চল _নির্ভয়ে শুভকন্ম ! উদ্তঠরিছে। সেই মিলনের বীপ্ধ আগ স্ুুরহত্ মহীরুহে 

করিয়া চল। ফ্ুলাফলের ভার সেই অন্তরের গুরু মঙ্গণ- | পরিণত হহয়া সমগ্র ত্রান্ধলমালকে আশ্রযদানে উদ্যত 

বিধাতার হস্তে সমর্পণ কর। কেবল এইটুকু বিশ্বাস ! হইয়াছে। 

স্দয়ে অল ঝাখিও যে কল্যাগকন্ধের অনুষ্ঠাতা কখনই ইহা স্থির জানিও তে, বিবাদবিসত্বাদই কর আর, 

করিয়াছিলেন ? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বখন মাত্র কয়েকজন 

বস্থকে লইয়। দীক্ষ! গ্রহণ করিলেন, সুদূর ভবিষ্যতে সেই 
দীক্ষাগ্রহণের ফলে কত লোকের জীবন ষে পরিবর্তিত্ত 

হইবে, তাহ। কি তিনি উপলব্ধি কারয়াছলেন? ব্রাঙ্গ- 

সমাজের দেই আদিম কালের মুষ্টমেয় প্রচারকিগের 
চতুর্দিকে অগ্রিকণ। ছড়াইবার ফলে আ্ত্রীশিক্ষা! প্রভৃতি 
সাধু ভাবসকগ্প আঙ্দ ভারতের অধিবাসীদিগের মর্ে 
মর্মে স্পর্শ করিবে, তাহাদের মধ্যে কেহই তাহা স্বপ্নও 
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বাহা কিছু কর, তোমার অন্তরে যদি মঙ্গল ইচ্ছ! থাকে, | _মতপার্থকোর প্রতি বথোচিত শ্রঙ্ধাপ্রদর্শন পুর্ববক 
সাধুভাব থাকে, সত্যের উপর ধর্দ্দের উপর যথার্থ নিষ্ঠ। | সত্যধর্শের মূল বীজে একমত হইয়! প্রাণের অস্ত্রে সন্থ।বে 
ও নির্ভর থাকে, তবে ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন | | মিলিত হওয়|, পরস্পরের উন্নতিতে স্থুখী হওয়া, পরু- 
ঝান্মদমাজের লোকসংখ্যা মুষ্টমের় হইলেও পুর্বাতন | স্পরের অবনতিতে ছুঃখি ত হওয়া! । এই ভাবে" ব্রদ্ধো- 
আচাধ্য ও নেতাগণের অবিচলিত মঙ্গণ হচ্ছর কারণে, ৃ প!সকগণ একহদয় হইয়া ভগবানের নামপ্রচারে বহি- 
অন্তরের সস্ভাবের কারণে, মত্যের উপর, ধর্দের উপর, ! গত হইলে দিগ্থিক্গয়ীর বেশে ফিরতে পারিবেন নিঃস- 
ভগবানের উপর একনিষ্ঠার কারণে তাহাদের প্রচারিত ন্দেহ; এই ভাবে পরম্পর যথার্থ মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্মম 
সত্যসকল আল সমগ্র ভারতের 'অধিবাসীদের আদরের | চরে উদ।ত হইলে ব্রাঙ্মদম।জের সহিত প্রতিষে।গিত। 
বস্ত হইয়াছে। ইহা ঞ্ব সতা যে, কল্যাণ কর্মের | করিতে পারে কাহার সাধ্য? 
অনুষ্ঠাতা কদাপি হূর্তি প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ কল্যাণ | মৈরীই নবধুগের যুগধরন্ম । আমর! প্রত্যক্ষ করিতেছি 
জনক কর্ম আঙ্গ ছৌঁক, কাল হৌক, ছুর্দিন পরে হৌক, ূ ষে, বর্তমান যুগের জগত্যাপী কম্মক্ষেত্রে পরম্পব্রের আস্ত- 

| 

দশদিন পরে হৌক, সুফপপ্রস্থ হহৰেই। রিক মিলন ও অন্যোন)সাহচধা অপরিহাধ্য । এই প্রহ্যক্ষ 

্রাহ্মধর্্বের সত্যসকল প্রচারের বর্তমানে প্রশস্ত | সঙ্্য উপলব্ধি করিলেও আমর! দেখি না যে, আমাদের 
অবসর আসিয়াছে । দেশবাঁদীগণ সত্যধর্মরকে ঠিক | চারিদিকে বিবাদবিসন্ধাদের বীজ কি প্রকার বিক্ষিপ্ত 
ধরিতে না পারায় উদ্ভ্রান্ত চিত্তে নানা দিকে ছুটিয়। | হইয়। আমাদের সমাপ ও দেশকে ধ্ব'সের পথে ট।মিয় 
বেড়াইতেছে। চক্ষুম্মান ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, | লইয়া! চলিতেছে । এখানে মুদলমান হিন্দুর সঙ্গে, হিন্দু 

বাহিরের উচ্ছঞ্খলতার ভিতরে, ছুর্ণীতি প্রবণতার ভিতরে, মুনলমানের সঙ্গে, ব্রাহ্মণ পঞ্চমের সঙ্গে, পঞ্চম ব্রাহ্মণের 

লুচিত্ততার ভিতরে দেশবাসীর স্তরে এক সরপ ও সবল | সন্ধে মিলিতে চায় না। এই বিরোধ বিবাদ, মনের অমিল 
ধন্স লাভ করিবার জন্য প্রবল আকাংক্ষ। জাগ্রত হইয়। | পরিতাগ ন| করিলে আমাদের শ্রেয় নাই। ইহ! 

উঠিতেছে। লত্যধন্ম প্রচারের এমন শুস্ত অবসর হেলায় | সর্ববাদমম্মত যে, ভারতের পরাধীনতার অন্যতর কারণ 

হারাইনে ব্রাক্মদমার্জ অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী | হইতেছে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলনের অভাব । 
হইবে । এই মহাজাগরণের সময়ে সকল ব্রঙ্জোপাসকের এই মিলনের আঅভাবৰশতঃ আমাদের শুগকশ্ম সাধনের 

আম্মপর ভুলিয়! গিয়। মিলিত হইল ব্রঙ্গনামের মহিম!, | গ্রচেষ্টাসকল ইচ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে 

" সতাধর্শের বীজ চাগিদিকে বিক্ষিপ্ত করাই কর্বব্য। না এবং আমর! 'এত মলিণ, এত ভূর্ব্বল হইন্গা৷ পড়িতেছি। 

সত্যই এখন আমর! আশ্চধ্য হইয়! ভাব যে, এত- এই বিরোধবিবাদ এবং তজ্জনিত অবনতিশেোতের 

দিন আমরা বিচ্ছন্গ হইয়াছিশাম--কেন ? আমাদের | প্রতিগোধক একমাত্র উদারতম ও অসাম্প্রদায়িক বীজ- 

পরস্পরের মধ্যে_ প্রভেদ -কোথায় 1 আমাদের মধ্যে | মন্ত্রের উপর গুতিষ্টিত সত্য ব্রাহ্মধন্থথ। ব্রাঙ্গধন্ধের দেবত। 

সবলগত কোনই প্রতেদ তো দেখিতে পাই না। নহর্ষি সেই সতাং জ্ানমনন্তং বর্ম; ত্রাহ্ধশ্মের দেবত৷ সেই 

দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে এই ষে বীর্সমন্ত্র দিযাছেন_- | বিগতবিবার্ধং পরমেশ্বর । আদ শতান্ী প্রায় পূর্বে যখন 

তশ্মিন্ প্রীতিন্তস্য প্রিয় কাধ্যাধনধ্ তদুপাদনমেব-_ | ভাতে গৃহবিবাদ অন্তর্বিচ্ছেধ উপস্থিত হইয়া ধর্পের মানি 

ভগবানকে সমণ্ত হাদয়ের সহিত প্রতি কর। এবং তাহার ূ উপাস্থত করিয়াছিল, সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়, 

প্রি কার্যদাধন করাই তাহার একমাহ। উপাসপ1 -এই | খনিগঙবিবাদং পরমেশ্বর যাহার প্রাণ, সেই সত্যধন্মকেই 

উদারতম ও সম্পূর্ণ মস।ম্্রদা য় বীজমন্্ব ধন প্রত্যেক ৰ সর্বপ্রকার গৃহবিবাদ দৃত্র করিবার অব্যর্থ” অস্ত্র 'এবং 

ব্রদ্দোপানকেরই অবলম্বনীয়, তখন ব্রন্মোপাসকিগের ূ প্রণের মিণননাধনের এক অনোঘ উপায় জানি! তাহারই 

মধ্যে অন্যান্য অবান্তর বিয়ে শত মতভেদ থাকিলেও ূ বীর্প পেে।ণিত করিয়াছিলেন, এৰং তাহারহ সাহায্যে 

বিবাদ বা মনোমালিন্য আপিবার কোনই অবকাশ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । রাজ! 

নাহ( আমাদের বুঝতে হইবে “ষ, আমর! সত্যই 

একই ধঙ্গের পতাকার নিয়ে একই পিতামাতার চরণ 

পুজার জন্য, তাহারই প্রবর্তিত সতাধন্ম প্রচারের জন্য 

এাঙ্ষপমাজে প্ররেশ করিয়াছি। ভগবান গনন্তব্বরূপ। তাহার 

অনস্তভারের এক একটা কণ! এক একটা নরনারীর অস্ত:র 

বৈশিষ্ট্য লাভের চেষ্টা করিতেছে | এই করণেই সংসারে 

' প্রত টি । ইহা বুঝিয। প্রতোক রন্ষে।পানকের কর্তব্য 

রামমোহন গায়ের একশিষ্ভাবে লেহু কৰব্যকম্মন।ধনের 

ফণেই আন প্রায় শঠান্দী পরে সেই সতাধন্মের শক্তিতে 

শক্তিমান হুইয়। ভারত্বাপী শিয়া! উঠিয়াছে) আগ্গ তে 

মুক্তিপাভের পথে ছটিন। চলিয়াছে? শাজজ তাহার লকল 

কুঞ্চ শক্তি স্ববীন ভাবে স্কর্তি পাইতে চলিয়ছে। তাহার 

একনিষ্ঠ তপন্যার ফলেই আগ ভারতবাপী মিলনে স্থফল 

উপলব্ধি করিয়। মিলনের পথে অগ্রীর হইতেছে। পত্য- 
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ধর্দ প্রচারিত হইবার পূর্বে যে ডারতবাপী শত শত শ্রেণী- 

ভেদের কারণে পরস্পরকে অন্পৃশ্য ভাগিয়া পরস্পরের প্রতি 

সহায়হস্ত বিস্তারে পশ্চাৎপদ ছিল, সেই ভারতবাসী আজ 

সত্যধর্দের অস্ত:স্ফু গের প্রভাবে পরম্পরকে ভাই বলিয়। 

চিনিতে বিখিয়াছে ; সকলের ভিতর মন্ুদাত্ব--অস্তনিহিত 

বরহ্মাগি উপলব্ধি করির্ভে শিখিয়াছে। আজ সেই ভায়ত- 

বাণী পরস্পরকে একই পিতামাঁচার সন্তান জানির। 

মিলিতভাবে বিশ্বসতার মাঝে নিগ্গেদের জনা একটা উচ্চ 

আঁসন অধিকার করিতে কৃতস্কল হইয়াছে । 

সত্যধর্্ন প্রচারের যে শুভ অবসর আপিয়াছে, এই 

শুভ অবসয়ে আমাদের নিদ্রত থাকিলে চলিবে না। 

আমোদ প্রমাদের মোহে, খুমের ঘোরে পশ্চাতে পড়িয়। 

থাকিলে আমাদের মৃৃতাকেই বরণ করিতে হইবে । এই 

জাগরণের মুখে আমাদেরও যেমন জাটিয়া উঠিতে 

হইবে) তেমনি শ্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে, ব্রাঙ্গণপঞ্চমনির্বিশেষে 

প্রত্যেক ভারতবাসীকে ও জাগরণমন্ত্র দিতে হইবে, এবং 

জ্ঞান ও ধর্শের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিতে হুইবে। 

যতপিন এই ভারতভূমি পুরাকালের ন্যায় জগতের মহা- 

সভায় উপযুক্ত, উচ্চ আসন অধিকার না করে, ততদিন 

বৃথ। আমোদ গ্রমোদ্দের কথ! মুখেও আনিও না) পদতলে 

দলিত করিয়। দাও নৃভ্যগীতের কথা ; সুখের স্বপ্র ভাঙ্গিয়া 

ফেল । যে সত্যধন্মের উৎস হইতে এই জাগরণের বন্য 

নামিয়া আসিঘাছে, সেই সত্যধর্থের প্রদর্তহ পরক্রহ্মকে 

বিগভবিণাদং পরমেশ্বর জানিয়। তাহার সভ্যপর্মের বিজয় 

বাঞ্ড। সর্বত্র ঘোষণা কর-_বিখাদবিসম্বাদ তুচির| যাক, | 

এবং মিকনের সুমঙ্গল বাঘ প্রবাহিত হৌক। ূ 

ৃ 

পপ 

ষে ব্রাঙ্চলমাঞ্জ হইতে এই সত্যধন্মের বাণী আমাদের 

গৃহে গৃঙছে প্রচারিত হইয়াছে 9 যে ব্রাক্মদমাজ হইতে । 

আমরা সর্ধাঙগীন স্বাধীন 51 ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির হমঙল ূ 

বার্তা কর্ণে জপমন্ত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, দেই শ্রাঙ্মদমাজকে | 

ন। বাচাইয়া রাখিলে আমাদের আশ্রয়স্থল কোথায়? 

আর, যদি সেই গ্রাঙ্গদমাজকে বাচাইয়া রাখিতে চাও, | 

তবে হিংসাধন্য ভুলিয়। গিপ্া। ছোটখাটো মান অভিমান 

ভুলিয়। গিয়া, উচ্চনীচ ক্ষুদ্রবৃহতের ভেদাভেদ ভুলিয়। গিয়! 

পরস্পর গিলিত হণ৭। সকল ভাইকে প্রমের কঠিন" 

কোমল বন্ধনে বাধিবার জন্য অগ্রসর হও । সংশয়াআ। | 

সংসারী শোকের কথায় বিচশিত হইও না॥। আমদের ; 

ঘিনি একই পিতামাতা, (তিনি আমাদের প্রতে)ঃকের 

আগ্মাতে সম।সীন থাকিক্প! আমাদিগকে ক্রমাগত ঝলি- 

তেছেন__বিচ্ছিল্ন থাকি ও না-মিলিত হও । প্র অনন্ত 

আক।শ হইতে সেই মঙ্গলবাণীরই প্রতিধ্বনি ফিরিয়া 
আলিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছে- মিলিত হও-_. 

মিপিভ হও। 

তত্ববোধিনা পত্রিকা ২১ কয়, ৪ ভাগ 

ব্রাঙ্মসমাজকে ঘি উন্নতির শিখরদেশে দাড় করাইতে 
চা, তবে বৃথা আলাপ বাজে কথ! ছাড়! মহর্ষি দেবেঙ্জু- 

নাখের সেই জাগরগবাণী অন্তরে ধারণ কর। জ্ঞানে বড় 

হও, ধর্মে বড় হও, কর্ধে বড়হও। অধর্ের সহিত 

গ্রামে যদি জয়লাত করিতে চাও, সন্ভানসস্ততির যঙ্গি 

প্রকৃত উন্নতি দেখিবার আশ কর, তবে সকল বঙ্গোপা- 

সক ভগবানের পঙক।তলে সমবেত হইয়! তাহার চরণে 

আত্মসমর্পণ কর। সত্যেতে একনিষ্ঠ হইয়া! তাহার চরণে 

হাদয়ের সমুদর প্রীতি সংন্যস্ত কর? এবং তীহার প্রিক্ল- 
কার্য জানিষা, মিলনের সর্ধপ্রণান উপার জানিয়া এবং 

তোমার সর্ধবপ্রধান কর্তব্য জানিয় কার়মনোবাকেট সন্ত- 

ধর্ধের প্রচারে যত্ববান হও ; ব্রাহ্মপর্থধকে জযধুক কর। 

যে জগ্মভূমি আমাদের পুজার পাত্র, সেই জননী জন্মভূমির 

মুখ উজ্দ্বল হইয়! উঠুক) সকল ছঃখদৈন্য বিদুরিত হৌক। 
সপ এ হা. 

নুতন ব্রহ্মনঙ্গীত। 
প্রাতঃকাল। 

ভৈরব- _চৌতাল। 
তুমি হে জগপতি দেব বুদ্ধিদাতা | 

আছ করি” সব পূর্ণ। 

যেই যেই চাহে, সেই সে-ই তোমা পায় হে। 
ভক্তিকুন্ছম লহ প্রমচন্দ্র! 

সর্ষের নাম তব গাঙে কত শত 
স্থর নর তিন লোকে। 

-মম চিত্তে গীত নবছন্দ জাগি' উঠে 
তব অঞ্ষিত 

অপরূপ হেরি” চারি দিশি' শোভা, 
হে সর্ববান্দত ॥ 

ক্ষ, না ঠ, 

আশা ভৈরখী--তে ওরা । 

এই আলোর ভর! অসীম আকাশ 
স্্য্য-কিরণ ঢাল! 

চিত্তে আমার বাত্ায় বাশি 
বসায় মধুর ০মেল। | 

প্রভাত-পাখীর এই কলতান 
চিতে জাগায় স্থগ্ত সে গান 
ফুলের রাশি-_-জাগায় হাসি 

তরার কুস্থমডাল। 

এ আনন্দ সভা মাঝে 

চিত্ত আনার গানে বাজে 
হাদয়-বাহর জুড়ে কেবল 

সেই অরূপই রূপে রাজে। 
সেই একে আজ প্রণাম করি 
গগন-ভুধন গানে ভরি--  « 
মধুর করে কাটাই জীবন 

| ভুলি বেদন-জআাল! ॥ 
নি. চ,ৰ 
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তৈরবী--দাদ্র । | জানি না তে! কে।ন্ কালে! এই ছায়া । 

আপন বলে ভুলার় যখন ঘনার বিষম মায়! । 

প্বপ্রভারে জমল বোবা, 

চির জীবন শন্য খোলা, 

মের আলেো। লুকিয়ে আছে 

তুমি আমাদের থাকতে সহায় 
করুব না! ভয়--করুব ন তয় 

ঝড়ের রাতি সেও পোহাক্স-__ 

করব না তয়--কর্ব না তয়। 
রাতের পারে। 

ঘনাকৃ না ঘের অশধার রাত হা 

থাকৃতে মোদের সাথের সাথী ৯» 

কে নেভাবে প্রাণের বাতি আপনি আমার কোন্খানে 
অমর ভাতি জ্যোতির্ময় বেড়াই তারি সন্ধানে । 

ব্যথার গ্রদীপ-_ সেও আলো! দেয় মানান রূপে নানান বেশে 

করব ন! তয়--কর্ব না ভয়॥ ফেরে যে-জন ছায়!র দেশে 
ভবার্ণবের ভেল! তুমি তার পরিচয় কেঁদে হেসে 

করব না ভয়--করুব না ভয় 

অন্ধকারের ঞ্ুবতার! 

কর্ব না ভয়--কর্ব না সয়। 

অন্ভয় মনে হাস্যমুখে 

চল্ সকল ছুঃখে সুখে 

তোমার নামটি লয়ে বুকে 

গেয়ে যাব ্রমের ই জয়. 

শেষ হবেকিকেজানে॥ 

আমার গানের গহন মাঝে শুনেছিলেম যার ভাষ! 

খুজে ন! পাই ভার বাস।। 

বেল কথন যায় গে। বয়ে, 

আলো আসে মলিন হয়ে, 

পথের বশী বায় কি কয়ে 

বিকেল বেলার মুলতানে ॥ 
পড়ব শেষে- পায়ে এসে র. না, ঠ 

করুব না ভয়--ফর্ব ন। ভয় ॥ ৮ 

নি, চ. ষ তুমি যে আমারে চাঁও 

সায়ংকাল ! আমি সেজানি। 

কেন যে মোরে কাদাও 

আমি সে জানি ॥ 

এ আলোকে এ আধারে কেন তুমি আপনারে 

ছায়াখানি দিয়ে ছাও আমি সেজানি ॥' 

সারাদিন নানা কাজে কেন তুমি নান সাজে 

কত স্থুরে ডাক দাও আনি সেভানি॥ 

সার! ছলে দেয়া-নের! দিনাস্থের শেষ খেয়া 

কোন্ দিক পাণে বাত আমিসেজনি॥ 

পথে যেছে ডেকেছিলে মোরে । 

পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব ষেকি করে? 

এসেছে নিবিড় নিশি, 

পথ-রেখ। গেছে মিশি, 

সাড়া ধাও সাড়। দাও আধারের ঘোরে॥ 

ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে 

যত আমি যাই ৩ত বাই চলে দুরে। র. না ঠ|. 

মনে করি আছে! কাছে, ূ 

তবু ভয় হয়, পাছে শ্যাম-- এক তালা । 

আমি আছি তুমি নাই কাণি নিশি ভোরে ॥ পরাগ জাগিল রে__ 

র, না, ঠা. উত্সবপরশে আজি মোর। 
হ চারি দিশি হরয জগিয়া হেরি-- 

আর রেখোন। আধারে সুগন্ধ বহে বায়ু মলয়! 

আমায় দেখতে দাও ভরিয়া গগনে রে । 

তোমার মাঝে আমার আপনারে জয়গান তব উঠে শতকঠে আজি 
আমায় দেখতে দাও। দশলিশি বেজে রে। 

কাদাও যদি কাদাও এবার তারি তন তানে গাহে প্রাণ শত গন 
সুখের গ্লানি সয়ন। যে আর নরনারী আকুিয়! প্রীতিসরস স্থভানে রে .. 
নয়ন আমার যাক না! ধুয়ে অশ্রধারে ॥ ক্ষি. না, ঠা. 

হু 



২১ কল্প, ৪র্থ ভাগ ২৮০ তন্তুবোধিনী পত্রিকা 

তব বদনজ্যোতি প্রাণে হেরিয়! 

ছখ-সাগর পাশরিব,--তব পদে প্রভু রাখ আনায। 

তুমি ব্রিভুবন-রঞ্জন__তুমি কঠিন হুখভঞ্জন। 
মহেশ তুমি সবার হুখদায়ী | 

ক্ষি. না, ঠ. 

মিশ্র বেহাগ-_দাদ্রা। ৰ 

আপনি যখন হাদয়ে ফুল ফুটবে না_ তুমি এসো 

শু যখন ভীবনে গীত উঠব না তুমি এসো । 
জীবন যখন হবে মরু, রইবে ন| তায় একটা তরু 

( যখন ) জক্ধ কার! ঠেকবে ধরা-_তুমি এসো । 

কারা যখন বক্ষে আমার বন্য! ববে-ভুমি এলসো। 

বিফল যখন লাগবে জীর্বন মাগবে মরণ-তুমি এলো । 
নিমেষে ফুল ফুটিয়। তবে, স্থধার উৎস ছুটিয়ো তবে 

(আমার) কান্নাঞ্গলে পান্নাদোলায়- তুমি এসো । 

তুমি আমার জীবনে কি--কইতে আমি পারি সেকি? 

সব গীতি ঘে বন্ধ সেথায--সকল কথ কথার ফীকি । 

বাহার-্ঞএকতাল? । 

বিশ্বেখর-মন্দিরে এই কে রহিংব নিরানন্দ ? 

উথলে যে হেথ! চির-উৎসব বকে হেখ। চিরানন্দ। 

ফুল ফোটে হেথ। গাহে পাখী 

তুমি অ|মার জীবনে কি--আমি বিনে জানবে ৫ক কি? 

(তোমার) 

নি. চ, ব, 

ক্ষ, লা, ঠা, 

চরণতলে নব বিকাগ্-_তুমি এসে! । 

থাম্বাজ-__ঠংরি। 

তাহারে আজিকে ডাক মন! 

কত সভার মাঝে 

কুজে কুঙ্জে মুঙ্জরে শাখী 

গুঞ্জরে অলি-_ধায় নধশী 

বহে বার ফুল-গন্ধ। 

হঃথেরে মোর! ডাকি, মোহঘোরে সদ থাকি 

জীবনে মরণে পরম দেবত।, তারে সদ! পিছে রাখি ॥ 

তারে রেখে হদে সাধিলে কাজ 

কোথায় হঃখ-- কোথায় লাজঃ. 

শতধাঁরে ঝরে চির আনজ্জ করে বিরাজ 

আশীষ তাহার-_ছুখ হয়ে । টুটে যায় মোহবন্ধ | 

গযর়জি উঠিছে হিয়ে নি. চ. ব. 
অভয় তার বাণী 

ষকল নাশি' হানি 

ভয় ভকতোঁর । 

নাথ নাথ বলি" 

শোক তাপ ভুলি? 

ভার পদ ধার? রও 

চিরতরে। 

আনন্দ উছলিছে-_- 

ধরিয়। কেব রাখে-- 

শোন গো শেন ডাকে 

ওই জয়ভেরী। 

জয় রব করে, 

* এসে! ছুটে চলি; 

পাছে পড়ে নাহি রও 

পথপরে ॥ 

াড়ানা_ চৌতাল। 

প্রাণের মাঝারে বঝরিছে আজ 

নয়ন-আসার হে--শাস্ত করি” দ্বাও। 

মম হাঁদ-সিংহাসনে এসো এসো দেব! 

ক্ূুপ। করি” শান্তিবচন হে শুনাও্ । 

রাগিণী সিন্ধু বারোয়'1--তাল £ংরি। 

প্রাণ-মন ভূবানে। এমন 

কেহ নাই রে-কিছু নাই রে! 

জড়াতে এমন বেদন-দহন 

কেহ নাই রে-_কিছুনাই রে! 

টিবি িটিিটি টে নি আধার হৃদয়ে দিতে আলো 

নিমেষে ঘুগাতে সব কালো 

সব দিকে এত ভালে! 

কেহ নাই রে-_কিছু নাইরে। 

ূ ঢাকতে সুধা বিষজলায় 
ৃ ভব্িতে কুন্ছম হাদি-ডালার 

সাজাতে গেহ প্রীতি -মালায় 

কেহ নাই রে--কিছু নাই রে! 

এস সবে তারে নাগ 

'তিনি” ধনে হই ধনী 
এ হেন পরশমশি 

কেক নাই রে-_-কিছু নাই রে ! 

নৈ, চ। ব, 
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সস ৫০১ 

বিবিটখান্বা্__যৎ | 

হৃদয়ে তোমারি নাম নিরখি নিতিপ্র কাশ 

চন্দ্র কোটা ভানু কোটী কোটা তারকভাপ। 

শক্তি হে অতুষ্জী তব এ সুন্দর তব স্যজন। 

তোমার বিশ্ব ছকতমুখে ভক্তিউজল ঘন । 

গিরি-কন্দর ধ্বনিয়। উঠে তোমারি নামগানে। 

তোমারি দেব শির পরি শশী তপন শোভে। 

নব জ্তলধরে হে তড়িতছট গলে তব মাল! শোভে। 

হেরি অপরূপ রূপ জগজন মন মোহে। 

ক্ষ) না, ঠ।, 

খাহ্বাজ---তাল ফেরত । 

শঙ্কর শিব সক্কটহারী 

নিস্তার প্রভো-- 

জয় দেবদেব! 

আকুল প্রাণে আমারি 

ভকত-চিত্ত-বিহারী ! 

দেখ! দাও 

ভিক্ষ। মাগি-- 

জায় দেব দেব। 

পিপাসিত*চিত-বারি ! 

জিলোক-জগশধারি ! 

দীননাথ 

দয়াসিন্কু 

জয় দেব 

ওহে সংসারকা্ডারী ! 

'আমশ্রিততয়হারী ! 
ভবপারে 

যাও লয়ে -_ 

জর দেখদেব: 

ক্ষি। ন।) ঠ1, 

রামপ্রসাদী । 

পাল্ তুলে দাও, ভাসাঁও তরী ॥ 
ডাক এসেছে ওপার হতে। 

মায়ের ঘরে হবে যেতে, 

(সবাই) আনন্দেতে, হাদর ভরে, 

একমনে যার গো চলি । 

ওপাযেতে দেখল! চেত্বে, 

আঙজোয় আলোয় যাচ্ছে ছেয়ে, 

(দেই) আলো নাচে, আবোতের মাঝে 

ছুটছে তরী হেলি ছলি। 

কুশারিকথা ও রাটাবারেন্দ্রভেদ ২৮ 
২ শী এজ পিছ 5 

শিস ৭ শিপ -_ শপ _ ৮ পা সপ কও ও শত শী হি 

তাস! মেঘে পি মত, 

ঢটেয়ের পরে হাসের মত, 

(মামার) পাগল হয়ে হাদর ছেটে__ 

কে আর তারে রাখবে ধরি। 

সার! পালে লেগেছে বায়, 

জোয়ার জোরে ঠেলেছে নায়, 

এমন সুযোগ পিয়ে ছেড়ে « 

রোস্নে কে তুই পাছে পড়ি 
(হাথ!) স।ঝের আগে হবে যেতে 

চলরে ধরে অভয় হরি॥ 

ক্ষি,ন। ঠ, 

কুশারিকথ। ও রাট়ীবারেজ্জভেদ | 
( শ্রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর) 

১৩৯1 ভট্টন।রায়ণের বংশের “গাই” | 

আমরা পুর্বেব দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভটনারা- 

যাণের একুশ পুত্রের মধ্যে ১৬জন পুত্র রাড়ে বসতি 
করিয়াছিলেন (১)। কুলতন্বার্ণব বলেন, সেই 

ষোড়শ পুত্র ১৬টী গ্রাম পাইয়া “গাই” হইয়।- 

ছিলেন__বন্দা, কুন্ধমকুলি, কুলতি, গড়গড়ি, 

ঘোষাল, সেউ, দীর্ঘ, কড়ি, মাস, বড়াল, কেশর- 

কোণি, পারি, বন্থু, কুশো, ঝিক এবং বোৌকট্াল (২) 

এইগুলি গ্রামের নাম, এবং গ্রামের নাম হইতেই 

শীইয়েরও উৎপন্তি হইয়াছে । গ্রামের নাম বলি- 

লাই বিতিন্ন গ্রন্থে অল্লপন্বলল নামপার্থক্যও দেখ) 

যায়। কুলদীপিকায় নিম্মেক্ত কয়েকটী নামে 

পার্থক্য দেখ! যায়-_কুস্থমকুলির স্থলে কুহ্ৃম, 

দীর্ঘর স্থলে দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষালের স্থলে ঘোষলা, 

বড়ালের স্থলে বটব্যাল, কড়ির স্থলে কুলী, গড় 

গড়ির স্থলে গড়, সেউর স্থলে সেয়ক, কুশোর স্থলে 

কুশারি, কেশরকোণির স্থলে কেশরী, বন্থুর স্থলে 

বন্ুয়ারি, ঝিকর স্থলে আকাশ (?) এবং বোক- 

টালের স্থলে করাল (1) (৩)। 
আমাদের দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, 

“পঞ্চ গোত্র ছাপ্পানন গাই তা ছাড় বামন নাই।* 

ইহার মধ্যে অবশ্য ভট্রনারায়ণের ১৬ গাই অন্ত- 

ভূক্তি আছে।_ কিন বারেন্্রদিগের ভিতর এই 

(১৩২) কু, তত ১৩ নসিনিরন। 

(০) সঞ্ নি* ২৩ 
(৪) জেল তি তর্কপকানন-্মণ পি 1০৭ । 
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ছাপ্পান্ন গাইয়ের একটীও প্রচলিত নাই। ইহ! 

হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভট্টনারায়ণ ও তাহার 

এ ১৬ গাই পুত্র ভূশুরের সময়ে রাটে চলিয়! 

আর্সিধার পরই গাইয়ের স্ষ্টি হইয়াছিল। উক্ত 

প্রবাদের মধ্যে কেহ কেহ রাটীবারোক্দ্রের মধ্যে 

বিদ্বেষের গন্ধ পাশণ। আমর! তাহা মনে করি না। 

উত্ত প্রবাদ কেবল রাটীদিগের সন্বন্ধেই উক্ত হই- 

য়াছে, বারেন্দ্রদিগের সম্বন্ধে তে। উহ। প্রযুক্তই হয় 

নাই, তখন উহ বিদ্বেষভাব্প্রণোদিত কি প্রকারে 

বল! যায় ? সম্বন্ধনির্ণয়কার তাহার গ্রন্থের ৩৮৬ 

পৃষ্ঠায় ভটনারায়ণের পুত্তরূপে ষে ষোলটা নাম 
দিয়াছিলেন, তাহার সহিত অন্যান্য গ্রন্থোক্ত কতক 

গুলি নামের সাদৃশ্য নাই। তিনি সেগুলি কোথায় 

পাইলেন, তাহ। আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 
বারেন্দ্রবংশাবলীতে পাওয়া যায় যে, ক্ষিতীশের দুই 

তনয়--নারায়ণ ও দামু (দামোদর); তন্মধ্যে 

নারায়ণের পুত্র ১৬__সববজ্যেষ্ঠ হইলেন রামু। 
«কেহ বলে সর্বঙ্যেষ্ঠ ওব। হন আদি। 
কেহ কহে বরাহই শ্রেষ্ঠ সর্বববাদী ॥৮ (৪) 

অন্য কোন গ্রন্থে কিন্তু আমরা রামকে জ্যেষ্ঠ 
বলিয়া উলিখিত দেখি না । 

১৩১। ফেকোন্গাই? 

বাচস্পতি মিশের অনুসরণ করিয়া সম্ভবত 

আনন্দতট্ট তাহার বল্লালচরিতে স্পষ্টরূপে বলিয়! 

'দিয়াছেন--কে কোন্ গাই হইয়াছিলেন। তাহার 

মতে--আদিবরাহ বন্দ্য, রাম গড়গভি, নীপ ( বাচ- 

স্পর্তির মতে নৃপ ) কেশরী, নান কুম্থমকুলি, বটু | 

( বাচস্পতির মতে বাটু ) পারিহাল ( কুলদীপিকার 

মতে পারি ), গুই ঝুলভি, গণ ঘোধলি ( কুলদীপি- 

কার মতে ঘোষাল ), শান্তেশ্বর ( বাচস্পরত্তির মতে 
সান্তেখবর ?) সেয়ু, বুড়ো মাশ্চর্টক ( কুলদীপিকার 
মতে মাস ), বিকর্তন বটব্যাল, নীল বন্ুয়ারি, মধু: 

সুদন করাল, কোষ ( বাচম্পতির মতে কোয়র ) 

কুশ।রি, বাস্থ কুলিশ (কুলদীপিকার মতে 

কুলী এবং বাচম্পতির মতে কুলকুলি ), মাধব 

আকাশ, এবং মহামতি দীর্ঘগ্রামী (কুলদীপি- 

কার মতে দীর্ধাঙগী, (৫)। ইহার মধ্যে আটটা 

গাই সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলগ্রন্থে কিছু মতভেদ দৃষ্ট 
0) সনি ২৩পৃঃ; বাণ কাণ ১২৬পৃঃ। 

তত্তবোধিনী পত্রিক! 

পপ অপ 

২১ কল্প, ও ভাগ 

টা সপ সস ক্র্প পপ সিসপপ্পাপাপ পা শপ 

হয়। হরিমিশ্র ও রাজভাটের মতে--মহামতির 

( আনন্দভট্রের মতে ) স্থলে গু দীর্ঘাঙ্গী ; রাজ- 
ভাটের মতে মহামতি বটব্যাল ; হরিমিশ্রের মতে 

গুঢ় ( রাজভাটের মতে গণ ) মাশ্চটক ; হরিমিশ্রের 
মতে নিনো ( রাজভাটের মতে বিকর্তন )) বস্থুয়ারি 

হরিমিশ্রের মতে দেব (রাজভাটের মতে সাহ ব! 

সাড়, ) সেউ ; হরিমিশ্রের মতে দীন কুশি (রাজ- 
ভাটের মতে নিহ্রো ঝুশারি ); হরিমিশের মতে 

কাম ঝিকরাড়ি ; রাজভাটের মতে শুভ কুলকুলি ; 

হরিমিশ্রের মতে সোম বোকট্রাল, রাজভাটের মতে 

বিভি আকাশ (৬)। কুলতত্বাণবের মতে বরাহু 

বন্দ্যঘটা, নান কুন্থমকুলি, গুয়ি কুলভি, রাম গড়- 

গড়ি, গণ ঘোষলী, দেব সেউড়ি, মাধব দীর্ঘবাটাী, 

মধুসুদন কড়িল, গু মাশ্চটক, বিকর্তন বটব্যাল, 
নৃূপ কেশরকোণি, বাটু পারিহাল, নীল বন্ুয়ারি, 
দীন কুশারি, কাম ঝিকরাড়ি, বাস্থদেব বোকট্র। 

(কুৎ ত* ১১২--১১৫ শ্লোক )। 

১৩২। প্রথম কুশারি কে? 

আমর] ইতিপুর্বেবই দেখিয়া আসিলাম যে, 
উট্টনারায়ণেরই এক পুত্র কুশারি গ্রাম লাভ করিয়। 

কুশারি গাইযের প্রবর্তক হইয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার নাম সম্বন্ধেও বিভিন্ন কুলগ্রচ্ছে বিভিন্ন মত 
দেখি । হরিমিশ্রের এবং কুলতন্বর্ণবের মতে দীন, 

বল্লালচরিতের মতে কোয়, রাজ ভাটের মতে নিহে। 

এবং 'ঠাকুরগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত বিবরণে? মতে নৃসিংহ 
বা নানু কুকশারি গীঁইয়ের মূল (৭)। কুলশাস্ত্রে 
অভিভঞ্ক ৬&্ননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাচ- 

স্পর্তি মিশ্রেরই অনুসরণ করিয়। কোয়কেই কুশারি 
বলিয়াছেন (৮)। কুলতত্বারবে দীন প্রথম 

কুশারি বলিয়। উক্ত হইয়াছেন (৯)। আমা- 

(৬) আদিবয়াছ বাভুধী গড়গড়ি রাম। 
নীপ কেশরকুশী নালষযেকুহম॥ 
প[রিহ] বটুক মুন, কুলভিতে গুই। 
পশুপতি দা্থবাড়ী, বিকে বন্ধ কই॥ 

মহামতি বটবা।ল. পিভু আকাশে বলি। 

স।হ (সাড়, ) ও সেয়ক শুত কুলকুলী॥ 
নিতে! কুশার আর, মধু করালে বান। 
গুণমণি ঘোষলীর গ।রে অবস্থান ৪ 
ভট্নারায়ণ মুনি ষোল পুত্র পান। 
তার মাঝে গণপতি মাস5টে যান ॥ 

রাজভার্টের কাছিনী--স* নি ২৯২পৃঃ। 

(৭) 15019 138100115 পৃঃ 

(৮) রান ত্রাণ (৯) কুৎত* ১১৫ গ্লোক। 

শপো্পিত শে পপ 

সত সস এর, এর, এ এরা 



ফাণ্তুন, ১৮৪৮ 

তে 

দেরও মনে হয় যে বাহার মাম দীন, ঠাহারই 

ডাকনাম কোয় ও নিহে। ছিল। কুলশান্মে গতিচ্ক 

পণ্ডিত ৬মহেন্দ্রনাথ বিদানিধি মহাশয় ষষ্ঠ বগুপর 

৪র্থ ও ৫ম সংখা। “কল্পুন।” মাসিক পত্রে যে বংশ।- 

বলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোয়কেই 

আদিকুশারি বলিয়। কাহাকেই নিহে। বলিয়! 

উল্লেখ করিয়াছেন। 

১০৩। কুশারি গ্রাম জোথায়? 

কুশগ্রাম হইতে কুশারি বা কুশাড়ি গ্রাম হই- 

যাছে। এই গ্রানকে এখন সাধারণে কুশো। বলে। 

বদ্ধমান জেলায় বদ্ধম।ন সঙ্কর হইঠে৩ ক্রোশ উতন্তর- 

পুর্বেব ও গোবিন্দপুর, হইতে & ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে 
আবসশ্ছিত ( অক্ষা" ২৩০১৬ ১৫৮ উঃ ও ড্রাঘিৎ 

৮৮১ ১৫৮ পুঃ) (১০)। 

১৩৪ । কুশারিদিগের অবস্থান কোখায়? 

বাকুড়ায় সোণামুখী, ঢাকাজেলায় পিঠাভাগ ও 

ফয়কীর্তন, যশোহরে দামুরহুপা, খুলনাজেল!য় ঘাট- 

ভোগ প্রভৃতি স্থানে কুশারিদিগের অনেকের প্রধান 

বাসস্থান ছিল। কয়কীর্ধন ও পিঠাতোগের কুশ।- 

রিরা গে।ীপতির বংশ (১১)। 
১৩৫। কুশারিগণ লিঙ্গ শ্রোত্রিয়। 

আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, ভট্রনার।- 

য়ণপ্রমুখ পঞ্চবাক্ষাণের বহু সম্ভানসন্ভতির মধ্যে | 

' ৫৬জন ৫৬টা গ্রাম পাইয়া ৫৬ গাঁই প্রবর্তন করিয়া- 

ছিলেন। এই ৫৬ গীইয়ের মধো কয়েক জন, 

কৌনীন্য প্রাপ্ত হইলেন) কয়েক জন সিদ্ধ শ্রোত্রিয় 

শ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং কয়েকজন গৌণ কুলীন 

হইলেন। ততসঙ্গে এই একটা নিয়মও শ্থাপিত 

হুইল যে, কুলীনের! কুলীনেরই সঙ্গে আদান প্রান 

করিবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারি- 

বেন, কিন্তু শ্রে।ত্রিয়কে কন্যাদ!ন করিতে পারিবেন 

না, করিলে কুলভ্রন্ট ও বংশজন্ঞাব।পন্গ হইবেন ; 

আর, গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে এককালে 

কুলক্ষয় হইবে-_-এই নিমিত্ত গৌণকুলীনেরা শরি 

অর্থাৎ কুলের শত্রু বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন (১২)। 

দুএকটা বংশ ব্যতীত দাধারণত কুশারিগণ সিদ্ধ ব 

(১০) ব্রা* কা ১২০পৃঃ। 

(১১) ব্রা কাণ ০১৩পৃঃ 5 সৎ নিও ৩৭৩পৃঃ | 

0১২) কুলরম। ও ফুলকুগুলিনী _স* ন* ০*১পুঃ। 

ত্ঠ 

কৃশারিকথ ও রাড বারেন্দ্রভেদ 
০ সী - ০০০ 

ই 
সক টু ক ০৪

 টিন 

1 কত রা পবা জে পাস ০ পপ ০৮০৮ 2০ 

সৎ শো বয় মধ স্থাপিত ষটরাছিলেন 5 | 
| “কানক্রমে গৌণকুলীনের। শ্রোত্রিয়শ্রেশীহে নিবে, 
শিত হইছুলন। কিন্তু সর্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের 
সমন হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্োস্ষিয়ের! 
শুদ্ধ শ্োত্রিয় ও গৌণকুলীনেরা কষ্টশ্রত্রিয় 
বলিয়া উল্লখঠ হইতে লাগিন্লন (১৪)।৮ এই 
প্রবাদ স্বপ্রসিন্ধ যে, বল্লালসেনই এই সকল বাব 

স্থর মুল প্রবন্ত্রক। আমর! এই সকল বিষয়ে স্থবি- 
সহ আলোচনা করিতে ইস্ছ। করি না, কারণ 
এগুলি আমাদের মুল বিষয়ের বাহিরে । তবে 
এ বিধয়ে একটা কৌতুহুলজনক আখ্যায়িক! প্রচ- 
লিত্ত মাছে, তাহা এস্বলে উল্লেখ করিলে মপ্রা- 

৷ সঙ্গিক হইবে ন| বলিয়া! মনে করি। 
১৩৬। কোলীন প্রবর্তনের আখাগ্িক! । 

“রাজা বল্লালসেন কৌ।লীনাবাবস্থমপনের দিন 
স্থির করিয়। ব্রাঙ্গাণদিগকে নিহ্যক্রিয়। সমাপনান্তে 

| রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে 
কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলে 

দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহ- 

রের সময় উপস্থিত হন। ধাঁহার! আড়াই প্রহরের 

সময় উপশ্থিত হন, তীহার। কৌলান্যমর্ধ্যাদ প্রাপ্ত. 
হই;লন ; যাহারা দেড় প্রহরের সময়, ভীহারা 

আোত্রিয় শার ধাহার। এক প্রহরের সময় ম[সিলেন, 

তাহার গৌণকুলীন হইলেন (১৫)।৮ এই আখ্যা 

য়িক। সবাংশে লত্য বলিয়। মনে হয় না, কারণ এই 

প্রণলাতে মর্ধ্যাদার বিভাগ হইলে পরস্পরের 
মধ্যে একেবারে আদানপ্রদ।ান বন্ধ হইবে, তাহ 

| সম্তর বলিয়া মনে হয় না। যাই হৌক, উপরোক্ত 
ৃ আখ্যায়কার তাবার্থ এই যে, যে ব্রাঙ্গাণ যত 
৷ শীঘ্র রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, ধরিয়া লওয়া 
1 হুইল যে, তিনি রাজসভায় উপশ্থিত হইবার জন্য 

( নিত্যকন্তবা অনুষ্ঠানের প্রতি তত বেশী অমনো- 
যোগী হইয়াছিলেন। 

ৰ ৃ 

সি 

শপ পপ 

"শী স্পা ৬০ পে 

শি ০ 

১০৭ রাড ও বরেল। 

বঙ্গদেশে, কি পুর্বঙ্গে। কি পশ্চিমবঙ্গে, 

শাঞ্ডিনা প্রমুখ পঞ্চগোত্রের যে সকল ব্রাঙ্মাণ আছেন, 

তাহাদের মধো রাটী ও বারেন্দ্রতেদ দেখ। ধায়-_. 
৮৯৭ পপি তি সী শি পর সপ সপিপাপ 

শি সস পবাতির্উট 

(১5) আআ" কা, ১৬৮পৃঃ ॥ 

(১৭) নং শি" ৩-এপৃঃ। 
€১৫) লও নি, ৩৩৫পৃং। 



ূ ২৮৪ তত্ত বোধিনী পাত্রিকা ২১ কঃ ৪র্থ ভাগ 

পাচ গোত্রেরই ক্রাঙ্গাণদের মধ্যে দেখ! যায় যে, | মধ্যে উহা সংঘটিত হইয়াছিল। এমন কি কথা মাছে 
যে, সেই একই সময়ে পাঁচ পাঁচ গোত্রেরই মধ্যে 

৷ সহস| গৃহবিবাদ প্রহ্বলিত হুইয়। উঠিবে ? গৃহবিবা- 

রাট়ীও আছেন, বারেন্দ্রও ্সাছেন। ইহা তো 

প্রসিদ্ধই আছে যে, ক্ষিতীশ প্রমুখই হৌন বা ভট্- 

নারায়ণপ্রমুখই হোন, যে পঞ্চব্রাঙ্মাণ আদিশুর কর্তৃক 

হইয়াছিলেন। এই রাট়ী ও বারেক্দ্রের ভেদ রা 

ও বরেন্দ্রদেশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ফাঁহার! 

রাঢ়ে গিয়াছিলেন, তাহার! রাট়ী হইলেন ; ধাঁহারা 

লেন। প্রেমবিলাস বলেন-_জাহ্বীর পশ্চিম পার 

ৃ 
1 

' দের কথা নিতান্তই অসম্তব, তাহাও আমরা বলি 

বঙ্গদেশে সমানাত হইয়াছিলেন, তাহাদেরই মধ্যে 

কেহ কেহ বা রার্টা এবং কেহ কেহ ঝ! বায়েন্দ্র : 
না। তবে আমাদের নিকট মধিকতর সম্ভব মনে 

হয় যে, যাহারা মাদিশুরর নংশধরদিগের অধিক 

 অনুরন্ত ছিলেন, এবং বাহার পুর্ব নৃপতির [শিকটে 

' থাকিলে অধ্িকত্তর উন্নতির সম্তাবনা বুঝিলেন, 

 তাহারাই ভুশুরর সঙ্গে রাঢ়ুদেশে উলিয়া আসিয়া- 
বরেন্দ্রভূুমিতে বাম করিলেন, ত্তাহার। বারেন্দ্র হই+. 

রাঢ় এবং উহার পূর্বব তীর ও পদ্মার উত্তর তীর ঈ 

বরেত্দ ; তন্মধ্যে পল্মার দক্ষিণ পার রাড়ের সর্বব- 

শ্রেষ্ঠ অংশ । গঙ্গার পুর্ব ও পশ্চিম পার লইয়া 
গৌড়রাদ্য (১৬)। 

১৩৮। রাঢ়ী কাহার! হইলেন? 

আমর] ইতিপূর্বে বলিয়া ভাসিয়াছি যে, প্রেম- 

ধিলাসের মতে ক্ষিতীশের সাত পুত্র এবং সেই সাত 

পুত্রের মধো, প্রেমবিলাস বলেন, দামোদরের সন্তান 

ৰরেন্দ্রে থাকিলেন এবং শৌরি প্রভৃতি পাচ জনের 

সন্তান রাডদেশে গমন করিলেন। এতহ্যতীন্ত, 

ভট্টনারায়ণের প্রথম পত্বীজাত পাঁচ সন্তান্ই বরেন্ত্ে 

থাকিলেন ; অবশিষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্বীর গর্ভ- 

জাত যোল সন্তান রাটে আসিয়া! বাস করি- 

লেন (১৭) । কুলতন্বাণবেরও মতে দেশের নাম 

অনুসারেই রাটী-ঝারেন্দ্রভেদের স্থগ্টি হইয়াছে । 

ভ্টনারায়ণ গ্রসভৃতি যাহারা রাঢে গেলেন, তাহারা 

রাঁট়ী হইলেন ; এবং দ্ামোদরপ্রমুখ ধীহার1 পুর্বব- 
বাস অর্থাত বরেম্্রদেশ ত্যাগ না করিলেন, তাহারা 

বারেন্দ্র হইলেন (১৮)। 
১৬৯। শ্েগের কাক্সণ ফি? 

কেহ কেহ বলেন, জাতৃগণের পরম্পরের মধ্যে 

জঞণয় হইবার কারণেই কয়েকজন রাঢচদেশে 

চলিয়া আসেন (১৯) । আমাদের তাহা যুক্তিসঙ্গত 

মনে হয় না। রাট়ীবারেন্দ্রভেদ এক সময়েই ঘটিয়া- 

ছিল দেখ! যায় এবং সকল গোতীয় ব্রান্মণদিগেরই 
জজ 

(১৬) পো, বিৎ 

(১৭) গ্রে বিৎ ৭৬৪। 

(১৮) কু ত* ৯৬৩১৭ গ্লোক। 

(১৯) সন দি, ২১পৃঃ। 

দের উৎপত্তি নির্দেশ করিয়া থাকেন। পরে, 

ছিলেন। শাগ্িল্াগোত্রে ক্গিতীশবংশে দামেদর 

ও তাহার সম্ভানগণ এবং ভট্টনারায়ণের প্রথম স্ত্রীর 

পঁচ পুত্র বরেন্দ্ে রহিলেন। কিন্তু আমাদের 

একটা জিচগ্কাসা এই যে, বারেন্দ্রকুলশান্মে দামো- 

দরকে বরেন্দ্রদুমির শাণ্ডিল্যগোত্রায় ব্বাঙগণদিগের 
পূর্বপুরুষ বলয়! উল্লখিত দেখি নাকেন £ শামর। 

দেখি যে, রাট়ীঘ ও বারেন্দ্র উভয় শ্রণীরই কুল- 

শান্সমতে ভট্টনারাযণ বা নারায়ণভট্র উভয় শ্রেণীরই 

মূল পুর্ববপুরুষ বলিয়া উত্ত হন (২০)। প্রেম- 

বিলাস বলেন যে, ক্ষিতীশপুন্র ভট্টনারায়ণকেই 
কেহ বা. নারায়ণভ্র বলিয়াও উল্লেখ করেন (২১)। 

ইহা হইতে আমাদের অনুমান হয় যে, ভট্রনারায়- 

ণের পুর্বে যদ্দিও সম্ভবত তাহার ভাতা দ্রামোদর. 

বরেন্দ্রে বাস করিয়া তিনি ও তাহার পুত্রের! 

বারেন্দ্র নাম পাইয়াছিলেন, তথাপি ভট্রনারায়ণের , 
ও তীহার সম্ভানসম্ততির রাট়ে আমিবার পুর্ব্বে 

রাট়ীবারেন্দ্রন্েদ প্রবল হইয়। উঠে নাই । খন্ুমান 

হয় যে, ভূশুরের সিংহাসনে আরোহণের পুর্বে্েই 
পুত্রেন্িযজ্্ধ হইতে বগুসর দশের ভিতরে আদিশুরের 

জীবনক!লেই দ।মোদরের পরলোকগমন ঘটিয়াছিল, 

এবং তাহার পুত্রগণও বোধ হয় বৌদ্ধধন্্ গ্রহণ বা 
অন্য কোন কারণে তাহাদের ভ্রাতা ও অন্যান্য 

আত্মীয়স্বজন হইতে এতই বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িয়া- 

ছিলেন যে, প্রেমবিলাস গ্রন্থেও তাহাদের নাম 

পর্য্স্ত উল্লিখিত হয় নাই। কাজেই ভট্টনারায়ণ 

হইতেই শাগ্ডিল্যগোত্রীয় বারেন্দ্রব্রাঙ্মাণের। নিজে- 

(২০) সন” নি, ২৯০পৃঃ। 
(২১) শাগিলাগোত্ ক্িতীশ পর্িতপ্রধান। 

তার পুজ ভটনারায়ণ, কেছ লারারণতট কন ॥ 
প্রে* বিৎ ২৪শ বিলাস। 
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সপ চে পর ৯০, উজ, ০ ৮ ০ সপ আপ». 
০১ আতর 

দেবেন্দ্রনাথ ও তাহার গুরুজন 
0 সপ -৮ ০ নি :8 লিক 

একদিকে যখন ভটুনারায়ণের আদিবরাহ প্রস্তুত ৰ কারার করিতে যেমন ইতিহাস ৪ কুলগ্রন্থ মব- 

ষোল পুত্রের! রাড়ে এবং অপর দ্রিকে তাহার আদি . 

গাই ওঝা প্রভৃতি পুত্রের বরেন্দ্রদেশে পুঅপৌত্রাদি- 

প্রনমে বাস করিতে লাগিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে 

উভয় শ্রেণীর পার্থক্য পরিদ্ষ,ট হুইতে লাগিল। 

উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি বনুকাল যাব প্রচ- 

লিত ছিল; কিন্তু অনুমান হয় যে, বল্লাল- 

সেনের সময়ে যখন রাট়ীদের ভিতরে কুলীন প্রভৃতি 

নানা থাকের স্গ্টি হইল, তখন অবধি রাট়ীর! 

বারেন্দ্রদগের সহিত ক্রিয়াকলাপে আদান প্রদানে 

অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। 

এডুমিশ্র ও হরিমিশ্রের সময় পর্য্যন্ত বোধ হয়, 

রাট়ীবারেন্দ্রের ভেদ খুব পরিশ্ক্ট হয় নাই এবং 

সম্ভবত তাহাদের সমায় উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ 

প্রচলিত ছিল। পরে বিবাদকলহের জন্যই প্রতেদ 

খুব দৃঢরূপে দীড়াইয়া গেল। নুলো৷ পধচাননের 

সময়ে রাট়ীবারেন্দ্রে বিবাহে খুব প্রবল আাপন্তি ন৷ 

থাটকিলেও বিনাহ বোধ হয় দুএকটা ছাড়া বন্ধ 

হইয়াই গিয়াছিল (২২)। প্রেমবিলাস বলেন, 

রাট়ীবারেন্দ্রে অনেক বিবাহ হইয়। গিয়াছে ২৩)। 

এই প্রকারে আদিশুর সন্বন্ধে৪ অনুসন্ধান 

(২২) রাড়ীবারেশ্র বিভ। আর বৈদিকে বলে। 

লমাজের শষ্টিকালে সব কাগা চলে ॥ 

পৃথক অন্র পৃথক ক্রিয়া ধর্ম হেতু । 

ক্রমে মনের বিচ্ছেদ নষ্ই হয় হাহ ॥ 

বৈছ্েষ অনল হৃদি বিদাঙ্জের গত। 

ত্রাতৃভাব পিতৃনক্তি সাশে সভীমতি ॥ 

এডুমিশ হরিসিশ্র লেখে নি কখ। | 

সমাত সংক্ষারে দেখি 'সনেক অনাথ। ॥ 

কোটি কোটি মানবের একে যাহা করে। 

তাঙাকে কু কেছ সামনা নাহ ধরে। 

রাড়ী ষারেশ্দে এনৈক্য বি| বাবহারে। 

ছিল সমভাব পাক, মন্র ও আাহারে। 

দুরদেশে থেকে বমে পরিচয়ে ছুব। 

পরস্পর দোষে হয় বিচ্ছেদ প্রচুর | 

এমন সময়ে নাছি দেখি এক'ভাণ। 

এডূমিশ্র লেখেন দু- শ্রেশী-মিলগান ॥ 

কিন্ত কৰে কোথা ক'র কন্যাপুত্রে বিভ্ত।। 

কোন্ কুলে কে করিল এপ্রকার সা ॥ 

নাহি আছে তার কিছুম।জ লেপ (যোখা ॥ 

থাকিলে প্রমাণগণা হণ হ্বর্ণরেখা ॥ সারাবালী 

সন নি ৫৩৮পু 1 

»াট়ী বারেক কিছু তেদ নাই। 

বিদ্বেষ কারণে ভেদ দেখিবারে পাই॥ 

বাড়ী বারেনে। বিয়ে হৈয়ান্ে অনেক । 

দেশতেদ লামতেদ এই পরতেক ॥ 

প্রে* খিও ২১শ বিলান। 

(২৩) 

০ ০ শাশপ্প ৩ পপি পাপী শী 

উস 

টি 
আগে ০০০০ উতর সপ ০০ ৬ হা পপ 

সপ্ত. হিপ নে 

লম্বনে নান। এীতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হই- 

য়াছি, সেইন্জরপ ভট্টনারাধণ সন্বঙ্গেও নানা এতি- 

হাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া সঙ্গদর পাঠক্গণের 

সম্মুখ ধারণ করিতে সক্ষম হঈলাম। 

দেবেন্দ্রনাথ ও তাহার গুরুজন। 
(আচার্য শসশীশচন্ত্র চঞ্বান্তী এম-এ ) 

দেবেন্দনাথের পিতামহা। 

এই পিতামক্তী দ্বারকান।থ ঠাকুরের গর্ভপারিপী নকেন; 

(িস্ধ রামলোচন ঠাকুরের পত্রী অলকান্ুন্দর। । নীলমণি 

ঠাকুরের পুরগণের মধ্যে পোষ্ঠ রামলোচন ও মধ্যম 

রামমণি, দক্ষিণ ভিহি-শিবপী রামকান্ত পায়ের ছুই কন্যা 

অলক ও মেনকাকে যথাক্রমে বিবাহ করেন। নেনক] 

দেবীর গর্ভে রামমণির রাধানাথ ও দ্বারকানাথ ন|মে 

দুই পুত্র এবং দুর্গামণি নামী দ্বিতীয়! পত্ধীর গর্ভে রমানাথ 

নামে আর এক পুত্র হয়। র[মলোঢন অপুত্রকক ছিলেন 

বলয়। ঘবারকানাথকে পোযাপুজ্র-রূপে গ্রহণ করেন। 

“রামলোচনের পত্বীর গর্ভে শিবনুন্দরী* নামে এক- 

মাত কন্যা হয়; কিন্ত অতি অল্প বয়সে ত্বাহার মৃত্যু 
হয়। এই কন্যার মৃত্যু হইলে রামলোচন মধ্যম ভ্রাতার 
পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তকপুক্ররূপে গ্রহণ করেন । কথিত 

আছে, একদিন এক তিক্ষার্থী সন্ন্যাসী রামলোচনের 
গৃহে উপস্থিত হুয়। ঝামলোচনের পত্রী ভিক্ষা দিতে 
গ্রসর হইলে নিকটে ক্রীড়াশীল দ্বারকানাথকে দেখা- 

ইয়। সন্্যাসী বলিলেন, "মা এই শিশ্তটী অতি নুলক্ষণা- 

ক্রাস্ত; ইহ1 হার! বংশের গৌরব বুক্ধি হইবে, ধন বৃদ্ধি 

হইবে, এবং মানসম্রন বাড়িবে। এব্যক্তি নিজেও 

অস্গুত ক্ষমতাশালী, অদ্ভুতকম্মু। এবং যশন্বী পুরুষ হইবে ।, 
সন্াপীর কথায় বিচলিত হইয়া অলক ঠাকরাশী 

স্বামীকে প্রলোভিত করিয়া দেবরের নিকট হইতে 

ধারকানাথকে ১২০৫ সালে (১৭৯৯ খৃ্ান্দে) পোষ পুত্র 

গ্রহণ করেন। অতঃপর এট দ্বারকানাথ ব্যতীত রাম- 

লোচনের আর কোন সস্তা হয় নাহ 1" 

১২১৪ সাগণের অগ্রহায়ণ মালে (১৮০৭ খুাবে 

১২ই ডিসেম্বর ) বামলোচন ঠাকুরের গঙ্গালাভ হয়। রাম- 

লোচন ঠাকুর শ্বীঘ দন্তকপুত্র ছারকানাথের মঙ্গল ফাম- 
নার বিনা-বিবার্দে আপন ত্রাতৃঃর্গে্ সহিত পৈতৃক 

বিষয়াদি বিভাগ করিয়। লইয়াছিপেন ; কিন্ধু অনবিভাগ 

ব। বাসবিভাগ হয় নাই। 
স্বারকানাথ ১২০১ সালে জন্মঞহছণ করেন। ১৩১৪শ 



২৮৬ 

বর্ষের বাপক দ্বারকানাথ পিতার মৃড্ার পর মাতা ও 

জ্যেষ্ঠ লতা (সঙগোদর) রাধানাথ ঠাকুরের অপীনে 

ছিলেন । এ সগয়ে তাহার গন্মগাতা পিচ! রামমণি 

ঠাকুর '& পিতৃব্য রামবল্পভ ঠাকুর আবি থাকিলেও 

তাহার জো সাদর রাধানাথই তাহার অভ্িভাৰক 

নিযুক্ত ত$য়াছিলেন”। 5(ব. জা, ই ব্র।, ৬:৩২০--৩২২)। 

ঘ/রকানাথ আজীবন মাত। অলকান্ন্দপীর প্রঞ্তি 

একাত্ধ ভঞজিমান এবং তাহছ।র আজ্ঞাবহ ছিলেন। 

দেবেন্্রনাথের পিঠামাত1 | 

আত্মপপবনদীতে দেবেন্্রনাথ নিজের পিতামাতার 

কথা! আবিক লিখেন নাই। মাতার বিষে একবার 

মাত উল্লেখ আছে; বখন দেবেন্দ্রনাথ পিতৃ- 

শ্রান্ছের পূর্বে মানসিক সংগ্রামে পতিত, তখন ঠিনি 

একদিন ন্বর্গগতা আননীকে স্বপ্প দেখিক্াছিলেন। 

সেই স্থনটী পড়িক্না আপাততঃ এরূপ ধারণা হওয়। সম্ভব 

যে দেবেন্দ্রনাথ আতি অল্প বয়সে মাতৃহীন হুইয়! 

'থাঁকিবেন; কিন্তু বস্ততঃ তাহ! নহে। মাহার 

মৃত্যুকালে দেবেজ্রণাথ ধর্মচচ্চারত যুনক) তাই 

তিনি বিশ্বাসবলে অনুভব করিতেছিলেন যে মৃত্যুর 

পরেও নিশ্চয়ই মাত জীবিতা আছেন। মাতাকে স্বপ্ন- 

দর্শন এ মাহার বিনন্ে এই লাধানা উল্লেখ হইতেই 

বুঝিতে পারা যায় যে দেবেজ্দ্রণাথের চিন্তে গাহার 

মাতভীর জন্য কিরণ শ্রন্ধামত্িভ স্থান ছিল। লৌদামিনী 

দেবী লিখিক়াছেন, (পিতৃত্বতঠি, প্রণালী, সৈএ ১৯১৬, 

₹৬* পৃষ্ঠ। )__“পিভৃদ্দেবের স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ 

ছিল। একবার গ্াঙার কাছে শুনিনাছিলাম, শি 

অবস্থায় মার কোপে শুইয়। তিনি ঝিম্কে করিয়া! ছধ 

খাইচেহেন, সে কথাও গাহার অল্প অন্ন মনে পড়ে ।” 

বৃহৎ পরিবারে শিশুর! একটু বড় হইলে প্রায়ই অপেক্ষা- 

তত্তুপোধিনী পত্রিকা ২১ বল্প, ৪র্থ ভাপ 

শী চস শ্শি 

ৰ তাহার পিতার সঙ্গ খুব বেশী পাইতেন, তাহা মনে হয় 

্ঃ তাহার পাতাত্তর বৎসর বরলে তিনি স্বর্গীয় 
। উমেশচজ দত্ত মহাশয়কে একদিন গল্প করিয়াছিপেন যে 

ূ ছেলে বেলার টন্কুল হইত আপিয়। বাবর বৈঠকখানার 

চারদিকে তিনি ঘুবির! বেড়াইতেন । ঠৈঠকখানায় 

' ঢুকিতে-হচ্ছা হয় অথ5 সাহ্ল হয় না। একদিন ঠাহার 

ূ পিত। বাঁললেন--“তুই ছে ছুটে বেড়াস্ কেন, বৈঠক- 

| খানার তরে ধসতে পারিস না?” তবুতীাহার ভরস! 

সয় ন।। 

তার পরে এক সময়ে হঠাৎ গিয়। দেখেন বে ভিতয়ে 

৷ বেশ ফুলের তোড়া, বৈঠকখানাটি নানা সুন্দর জিশিঘ 

নিয়! পাঞ্জানে। । তখন হুইন্কে বৈটকখানায় বসিবার 

অধিকার হহল। সেইথানে বসির অভিধান দেখিয়। 

তিনি পড়! শিখিতে পাগিলেন। এই গলপ করিয়া তিনি 

উদ্দেশ বাবুফে বলিলেন, “এখন সে ৰাবা নাই, আদত 

| বাব! ছুটাছুটি ছাড়িয়া! তার ঘরে ষদসিতে বলিয়াছেন। 
| বেশ লাগিতেছে !” (অঙজিভ, ২৮)। 
ূ পিতার বিষন্ষে দেবেন্দ্রনাথ আয্মজীবনীতে যাহ! 

| লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞপক নয় বটে। 

। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে সেকালে পিতায় পুত্র 
বিশেষ ঘনিষ্ঠত। হওয়া সাধারণ রীতি ছিলনা । সে 
কালের তুল্লায় ত্বরকানাথ অতিশয় পুত্রবৎসণ পিতা! 
ছিলেন । ছ্বারকানাথকে নি বিষর সম্পত্তির প্রসারণে 
। ও পরিচালন, তৎকালীন কলিকাতার অধিক1ংশ 
 লোকহিতক্ক অহঠানে এবং দেশীর ( বাঙ্গাপী ও 
 অবাঙ্গালী) এবং ইংরাজ ভদ্রলোকদিগের সহিত নানা- 
৷ বিধ লাম/জিকতায়, অতিশন ব্যস্ত খাকিতে হইত। 

| ভিনি খন: (১৮২৬) গভর্ণষেন্টের বিশ্বাসভাজন হইয়! 
৷ ভাবী অতুল সম্পদ্দের ভিত্তিত্বাপনের নান! চেষ্টার 

সস আপস 

কৃত অবসরসম্পন্গ| পিতামহীর নিকটে প্রতিপালিত ৰ আক$& নিমঘ, দেখেজ্্রনাথের বরস তখন ৬ বর 

হয়। দেবেম্্নাথের বেলাতেও তাজাই হইর। খকিবে। ! মাআ) ভ্বারকানাথের বিষয়-বাণিজ্যের সফলভা বখন 

তাঁহার জননীর বিবয়ে আমাদের কৌতুহল অপরিতৃপ্তই । (১৮৬৪) এত অধিক হইতে লাগিল বে তিনি গন্ত্- 

থাকিয়া যাইবে। 

দেষেজ্রনাথের পিতার সহিত সম্বন্ধ বিষয়েও আপা- 

ততঃ এই ধারণ! কইতে পারে মে পিতা-পুরে বিশেষ 

ঘনিঠত। ছল না। তাহার চরিতাখ্যাক লিখিতেছেন, 

শশুনিয়াছি যে দেবেক্সরনাথ ফোন দিন তাহার পিতার 

সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রসঙগের উত্াপন করিতেন 

না। একদিন শুধু বধিরাছিলেন যে, পিতা ইংলগ্ডে 

থাকিতে ঠাহার হাত-খরচের জন্য মাসিক লাখ টাক। 

করিয। "্াহাকে পাঠাইতে হইত । সুতরাং লোকে যে 

তাহাকে “প্রিন্স, বলিয়া ডাফিবে স্তবাহাতে আর অ।শ্চধ। 

কি? (অভি ১২) পছেলেবেলাম দেবেস্রনাথ থে 

| মেণ্টের অতি উচ্চ কর্মাটও ত্যাগ করা লাভজনক মনে 

ূ করিলেনঃ তখন দেবেজ্্রনাথের বয়স ১৭ বৎসর । তখনও 

। দেবে্জ্নাথ কলেজের ছাত্র, অথবা সবে মাত্র কলেজ 

| ত্যাগ করিয়াছেন; দেই সময়ে পিস্ভায় খ্র্থর্য্ের আশ্বা- 
দন লইয়া দেবেজ্্রনথ হঠাৎ পবিলাসের আমোদে” 

অত্যধিক পরিমাণে নিমগ্র হইয়া পড়িয়/ছিলেন এবং 

সে জন্য তাঞার নীতিমান পিতার অসন্তোবভাজন্ 

হইয়াছিলেন। কিন্ত বিধাতার অপুর্ব বিধানে ১৮৩৫ 
সালে দেবেন্্রনাথের চিত্তের গতি সম্পূর্ণূপে পরিবর্তিত 
হুইর| গেল) পিতামহীর মৃত্যুর পর বরাগ্য এবং ধর 

পিপাঁপা তাহার চিত্তকে একেবারে গ্রান করির! 

সো গ্ পা্প্স্পপপপ স প্পপ স্প 
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স্পেস তন রা্ম্প৬০০০৫-৬২, এপ 

ফেলিল। স্বারকানাধ মান- সঙ ভাপ নর বাসিঠেন, লিজ ! নিষ্ঠা, অ[মর। দেবেন্থনাথের চ।রব্রেও দেখিতে পাই। 

পদে।চিত আঁকঞজজমক করিদ! বাল করিতে ভাল বাপিতেন, | কিন্তু দবেগ্রনাথ বযক্ক হইবার পর হু£তগে পিতার ও 
এবং তৎকাপীন ধনীদিগের রীতি অনুসারে বিলালের : পুরের জীবনের লক্ষ্যের ভিগ্লহা অতিশয় সুস্পঃ হইয়! 

ও গ্রমোদের আয়েঞনও সর্বদা করিতেন। কিন্তু ূ উঠঠিল। ত্বারকানাথের আকা; ছিল যে সংসারে 

নীঙ্িির প্রতি তাহার বিশেষ দৃি ছিল। তাহার প্রদত্ত | প্রতিপন্ভিশালী ও যশস্বী হইব, এবং প্রান খুপিয়। 

ভোঁঞ্ে মদ্যের আত বহিয়! বাইত, কিন্ত ঠিনি স্বদেশে | পরোপকাগ € দেশের উপকার কগিব। €েনেশ্রনাথ 

কি বিলতে কোথাও মদা স্পর্শ করেন নাই। তিনে সংলারে নিঃস্পৃ এবং বশ হইতে সঞ্ুচিত হিপেন) 

নিজ পৃজা-জ্চ ার অতিশয় নিাবান ছিলেন; এমন | তাহার মূনর কথা ছিল, “তোমা বিনে আম।র জীবনে 

কি, ইংলণ্ডে বখন তাহার ভবনে তাহার সাক্ষাতের জন্য ক কাঞ্জ? তাহার আকাজ্ষা ছিলবে কিনলে এগ্ষের 

কোন 0.001)535 আপসিয়। অপেক্ষ। করিতেন,* তখনও 1 পুজা! দেশমধ্যে ব্যাধধ হয়। ঘাগক।নাথ দশের মাগুষ 

তিনি নিজের জপ সম্পুর্ট না করিয়া উঠিতেন না। ূ ছিলেন, মানবপ্রেমিক হিলেন, সর্ধশ্রেণীর মান্ছযদের 

যখন ঘারকানাথের সম্পন-হূর্ধ্য মপ্যাহ্চ গগন ইত্তাশিত | লইগ্জা থাকিতে ভাল বালিতেন। দেবেঞ্নাণ ধণ্মের 

করিয়। প্রখর কিএখে আগ্লতেছে (১৮৪), যখন কলি- ; মানুষ হিলেন ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন, ঈশ্বরগ্রেমিকদের 

কাতার সমুদয় দেশীয় ও ঘুরোপীয় সমাজ দ্বারকানাথের ৷ লইখাই থাকিতে ভাপ বাঁসিতেন। বিষরপরিচাগনে 

বর্ষে; ও বদানাতায় তাহার স্ততিগানে মুখরিত ও তাহার বারকানাথের বুদ্ধি এবং অনুরাগ উপ্তরই প্রকাশ 

অন্গ্রাচ-কণ। লাভের জন্য লালায়িত । যপন ছ্রকানাথ | পাইভ; দেশেন্দ্রনাথ বিবগপারিচালনে বুদ্ধি প্রয়োগ 

কলিকাতাঁর সর্বপ্রধান দাতা, পরামর্শদাতা, ও প্রায় | করিতেন বটে, কিন্ত তাহার অন্রাগ পড়িয়া থাকিত 

একছত্র সামাজিক সম্রাট, লেই সময়ে দেবেন্্রনাথের ঈশ্বরে । দ্বারকানাখ মান্থষকে স্ব্লে ও শ্বমতে আনি 

ক্ষুধিত ও ভূষিত চিত্ত একমা ধরেই অনুসন্ধান করি- | বার এবং বিষদসম্পদ নাপ। দিক দিস প্রণারিত কর 

পিতার ্রর্থর্যে, পিত'র ভপনের ও বার কোৌশলটি বিশেষদ্ধপে শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
তেছিল এবং 

পিতার উদ্যানের বিলাসের আয়োজনে ও লোকলমারোছে 

অস্থির হইয়া উঠিতেছল। এই লময়ে দ্বারকান।থ 

দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অসন্তষ্ট হইতেছিলেন ; কিন্ত তাহার 

করণ দেধেল্সলাথের ধর্মভাব বা বিলাসবিমুখ তা 

নহে, বিষ়পরিদর্শনে অমনোযোগ । এই সময়ে পিতায়। 

পুত্রে কিয়ং পারমাণে মনের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল সন্দেহ 

নাই। 
কিন্তু ইহ! মনে করিলে র নিতান ভ্প হইবে . 

দেপেন্দ্রনাথ সে সকল পথ দিগ যান নাই, দে সকল 

কৌশল :শখিতে পারেন নাই । পর দিকে ধর্মের বারা 
প্রভাবিত হওয়া অবধি দেবেম্্রনাথ আহারে, বিহারে, 

আমোদে-প্রমোদে ধনের ব্যবহারে এবং বন্ধু ও সহচর 

নিবাচনে যে কঠোর সংষমের ও শুচিহার শিনমে 

আপনাকে বাধিয়াঞ্িলেন, দ্বরকানাথে তাহা ছিলঞন।। 

| কিপ্কু এই পার্থক্য সন্তবেও। দেবেন্্রনাথের প্রকতির 

গঁঠবিধির গ আচরণের অধিকাংশ লক্ষণ তাহাকে 

ঘ্বারকানাথের পুর বপির়াই পরিচিত করিয়া দেয়। 

দেশের সেবায় ও [বিবিধ অনুষ্ঠানে দ্বারকানাথের 
দেবেন্্নাথের হাদরে ও চরিত্রে পিতার ছাপ নাই; 

বরং ইহার বিপরীত কথাই সত্য। আম্মজীবনীতে 

দেবেন্দ্রনাথ শ্বীগ্গ ধর্্ভিন্তার ও ধর্্মতত্ব উপলদ্ধির | জীবন আিশয় সমুজ্জল। সমমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও 

ইতিহসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন ; তাই ইাতে পিতার : স্বীয় যুগের ইতিভালে নিজের সুপ্ত ছাপ রাখিয়া 

বিষয় উল্লেখ এত অল্প। কিন্তু দেবেন্ত্রনাগের চরিত্র, ! গিয়াছেন। তীহার একখানি সর্বাঙগ হন্দর জীবনচার্িত 

শোণিঠম্থরে ও বাল্যবীবনে পিতার দৃষ্টরন্তের প্রভাব- | প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক । 

পত্রে, ত্বারকানাথের চরিত্র হইতেই স্বকীয় অধিকাংশ দেবেন্দ্রনাথের পিতামহীর শহপ্তে অঙ্গেক কামা কর]। 

মহত্ব ও সদ্গুণ আহরণ করিয়াছিল) দ্বারকানাথের দে যুগে ধনী পরিবারের মহিল।গণ নিজের হাতে 

চরিত্র কর্তব্যপরায়ণতা, তাঁহার একান্ত সারুতা ও | অনেক কাজ করিতেন । প্রবীগ্নাগ লিখিয়াছেন যেঃ 

সদাশয়তা, তাহার উদারতা ও দানে মুক্তহত্ততা, তাহাদের শিশুক!লে ভোগনিলাদের আয়োগন ছিণ ন! 

তাহার ক্ষুত্রচিত্তভায় ও ক্ষুদ্র বিষয় লইয়। জীবনধাপনে | বপিলেই হয়ঃ এবং মোটের উপরে তখনকার দাবন- 

একাত্ত অনাস্থা, তীহার মনম্বিতা তেজন্িঠা ও শ্বা- ; যাত্রা এখনকার চেয়ে অশেত বেশী সাদানিধা হিল। 

তির 'গীরবে গর্ধ, তাহার ভারতীয় আদর্শ, সকলের | দেবেন্রনাথ তাহার কাংলর কোন প্রাচীন লোকের 

প্রতি গভীর শ্রচ্ধ।, তাহার শুক বিষয়ে দৃষ্টি,*সৌন্দর্ধ্- | কাছে গল্প করিয়াছিলেন যেঃ তাহার যখন তিন বছর 

বোধ ও শৃদ্ধলাপ্রিস্বত1» এবং ধর্দ-কর্পে তাহাগ দৃঢ় | ব্যস তখন ভিনি একটা ছোট মোড়ার উপরে দীড়াহরা 



পেপসি শন শ াশাসপ্পপউ  ও্ পপ ও স 

সে কথা তঠাছার 

কুন্কিত্তে করিস 
ঘরের কপাটের আগল খুবিতেন, 

বেশ মনে পড়ে। 

সক'লে মুড়ি-মুড়কি গরভূতি গাঁদা জলখাবার খাইতেন। 

অতএব দ্বারকানাথের পরিবার বিখ্যাত ধনী পরিবার 

হলেও সে কালের জীবনযাত্রার সরল বাবস্থাগুলি 

জাঁর বেতের 

পুরুষানক্রমে এই পরিবারে চলিয়া আনিয়াহছে, ইহা 

স্পষ্টই দেখিতে পাঁওয়া বাঁয়।” (অজিত ২৫)। 

শ্দেবেজ্জরনাথ যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, তখনও 

পারকানাথের পৈতৃক গোলপাতার খর বর্মান। এ 

গুহই দেবেজ্্রনাথের শুত্তিকাগৃহ | মহধি বণিয়াছেন যে 

প্রথম যেগ্িন শাপ আমার গায়ে উঠিল তাহাঁও 

আম।র মনে পড়িয়াছে |” মহর্ষি অতুল শ্গর্যোর মধো 

জন্মগাহণ করেন নাই, কিন্কু তাহার স্থচনাক্ষে তরে গুন্সিয়া- 

ছিপেন। (প্রিয়, পরি ২ 1৮৮) 

িিস্। ওহ 

যুগবার্তী। ৷ 
( কথক শ্লীংহুমচন্ত্র যুখোপাপ্যায়, কৰিরত্ব ) 

আধ্যশান্ে যুগ চাপটা সতা-ত্রেতা-ছ্বাপর-কলি | 

তাহাদের মতে এখন চল্চে কলিযুগ । শ্রীমস্তাগবতে বল! 
হয়েছে, যেদিন প্রীরুষ বৈকুঠধামে গমন করলেন, সেদিন 

থেকেই কলিযুগের আরম্তভ। পুরাপ-গ্রন্থে কলিষুগের | 

লক্ষণ যা-সব বর্ণিত হয়েছে, তা লিখে গ্রবন্ধের কলেবর 

বৃদ্ধি এবং পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট কর্তে চাইনে, বিশেষতঃ 

ল্ক্ষণগুণো মোটেই শ্রুতিম্বখকর নয়। 

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কলিযুগ কি কেবল ভ!রত- 

বর্ষের জনাই-_-না সমস্ত জগতের পক্ষে ? পাশ্চাতাজাতি, 

ধার! এখন শ্ুসভা ও উন্নত--সে কথ। তারাও বল্্চেন 

এবং তাদের কথ শুনে, অথব। দ্বায়ে পড়ে আমরাও 

বল.চি_ত্ারা কিন্ত কলিযুগ মানেন ন1। 

মতে আমরা ক্রমাবলতিতে সভ্যযুগ থেকে কলিষুগে এসে 

পড়েছি । আর তাঁদের মতেস্তারা ১:০:)০ 289 থেকে 

ক্রমে উন্নত হতে হতে সভ্যজাতি হয়ে উঠেছে। এর; 

কোন্ট সত্য? যাদের বুদ্ধিবৃত্তি কুসংক্কারে আবৃত 

হয়ে আসে, তাদের কাছে এ বিচারের কোন দরকার 

নাই । তাদের কাছে শুধু ভারতবর্ষ নিয়েই- পৃথিণী, : 

হিন্ছুত্রাতিই একমাত্র জাতি, এবং দেবন।গর অক্ষরে 

[লিখত পাখির কথাই মাত্র অথস্ড সত্য। কিন্ধু এই 

কলিযুগের স্বাধীন আবহাওয়ায় অনেক সত্যানুসন্ধীর 
উদ্ধব হয়েছে, খুজে দেখ!, পরখ করা এবং প্রশ্ন করাই 

যাদের স্বভাব। 'এরা কোন রকমেই যুক্তিতর্ক ছাড়বে 

আমাদের ! 

২১ কল্প, ৪ ভাগ 

পাশ্চাতা কোন কোন পঞিতের মতে জগত ক্রমণানযয়ে 

উন্নতির দিকে চলেছে । আগর প্রাচ্য পণ্গতেরা পর্যার- 

ূ বন্ধ উত্থানপন্তনযুক্ত অনস্ত অভিব্ক্জির কথ গ্রচার করে' 

ূ গেছেন। দ্বিচীয় মতটাই যেন বেশি যুকিপুর্ণ মনে হয়। 
] 

ূ 
করমোন্নতি মানতে গেলেই একটা প্রাথমিক অন্ত অবস্থা 

মনে আসে 3 সঙ্গে সঙ্গে আয়বাবয়বি-ধারার খিশ্রামন্থানও 

মেনে নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তা হ'পে স্যর অনাপিত- 

। যুক্ধিলোপে ব্র্ষেরও স্্টির সঙ্গে নিতাকাল বর্থবানত। 

কষ্টকলিত হয়ে ডঠে। সুতরাং এখানে প্রাচ্য মতটাহ 

সান্যকারুবণে মনে হম। 

ব্যক্তি, জাতি অথবা সমাঞ্স--সকলের উন্নতিই ভিতর 

হ'তে বাইরে; বাহির ভ'তে ভিতরে কিছুতই নয়। 

ভিতরের উন্নতিকেই আমরা বপি আধাগ্িক উ্রতি। 

জাতীয় উন্নতি আধ্যাগ্ঘিক উন্নতির উপরেই নির্ভর করে। 

অ।র এই উন্নতি বুঝবার মাপকাঠি এই যে, সেই উন্নত 

জাতি, ব্যক্তি অথন! সমাজ দ্বার! তার নিবে ও জগঙ্ছের 

ঠিত হচ্ছে কিনা। 

ৰ আমাদের কথ! পরে বলব, আগে প্রতীচোর কথা বলে 
| 

র 

র ৃ 
ৰ 
র 
ূ 

নিচ্ছি। পাশ্চাত্য জাতি বিজ্ঞন প্রভাবে যতই মৃত্রাযস্্র আবি- 
ক্ষার করুক, বাহক সমুদ্ধি কাম বিলাসিঠার বুদ্ধি কর? 

আসলে তার! উন্নত হচ্ছেন না। এ কথার প্রমাণ ধিগত 

| ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কামানের আগুণে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে । 

অন্তগৃ-্ট কৃত্রিম সভাতার এমন করাল অভিব্যক্তি বিশ 
| আর কখনও প্রতাক্ষ করেনি । এই স্থুদীর্ঘ কালের 

ভিতরে তাদের চমক-লাগানে। সভ্যতা কোন মহুতৎভাব 

| প্রনব করতে পারেনি । এত দিনের ভিতরে তাদের 

মধ্যে এমন কোন মহাপুরুষ জন্মাননি, ধিনি জগতে বিছে- 

(ষাপহারিপী শাস্তিবাণী শোনাতে পারেন। মুহরাং 

। তাদের মাঝেও চলেছে কলিষুগ, এট। যদি বলি, তবে ত৷ 

৷ নিতান্তই অসঙ্গত হয় কি? এইটুকু বুঝে আমাদের ভিতরে 
৷ যারা অন্ততঃ সাংসারিক হিসাবেও একটু বুদ্ধিমান, তার! 
৷ তাদের অবদ্বার সঙ্গে ঝগড়া করলেও হিংসা করেন না 
| নিশ্চয়ই । 

ূ এখন ৰলব আমাদের কথ|) 

| কিন্ত নিজের কথাই বলা শত্ত | কারণ নিজের জিনিসের 
উপরে স্বভাবতই বেশি টান থকে । এখানকার 
ছু' একজন ্বদাস্তিক সন্গাপী-_-যাদের বাসস্থ।ন হিমাচল 
পর্বতের ৫কোন চিরদিনের আজান! গুহার অন্ধকারে-- 
তার! ছাড়। সবাই একথা শ্বীকার করবে। ম্বতর!ং 
নিজের কথা একটু হু'সিয়ার হয়েই বলতে হবে । 

দেশের কথা নিয়ে বারা নাড়াচাড়। অথবা ব্যবসা 

পরের কথার চেয়ে 

সপ সক আপ পপ শশা পাস অপ রা 

ল]। এগুলোর অবাঞ্ছণীর আয়ুক্কাপই যেন এই ভঙাবহ করেন, তাদের মধ্যে রকম লো'ক দেখতে পাই। এক 
কলিমুগের বহঞ্চটাকে ক্রমাগত দীর্ঘ করে চলেছে। দল ০কেবগ আমাদের দোষগুলিই দেখিয়ে ত্রকুঞিত ্ 



স্কান্তন, ১৮৪৮ 

শা 
গতর 

কচ্ছেন, আর একদল কেবল অতীত. শৌরবাথা টাল 

করে অশ্রজল মোচন কচ্ছেন। ছু-দলেয় কথাই কিন্তু । 

আংশিক সত্য। ও দুটোই চাই; কারণ, ছুটে। মিশিয়ে 

দেখলেই তবে সত্যিকার দ্রেখ| হয় মনে করি। নিজের 

কিছু বলতে গিয়ে অনেক সময়ে নিজের চেয়েও 'জামর! 

কথাটাকেই বড় করে তুলি $ এতে সত্য জিনিসট। চাঁপা 

পড়ে একট। মতবাদের স্থষ্টি হয় মাত্র । 

আজ আমাদের কপালদোষে, বিকৃত শিক্ষার গুণে 

শন্বয়াট”” *শ্বাবীনত্তা”) প্রস্ৃতি কথাগুলে। আর এক রকম 

হয়ে দেখা দিচ্ছে । এদের বর্ণ এখন রক্রবর্ণ। এদের 

পিছনে যেন অস্ত্রের ঝঞ্চন। আর কামানের গর্জন শাস্তি 

ও সুস্থতাকে ক্রমাগতই চোখ রাঙিরে শাসাচ্ছে । বান্ত- 

বিক পক্ষে আমাদের দেশে এ কথাগুলো। ছিল অমুতত্বের 

সোপান। অর্থাৎ যা পেলে আর অন্য কিছু পেতে হচ্ছ! 

হয় ন।) যা 'একবার পেগে আর যায় না, যাবার ভয় 

থাকে না, রাখবার জন্য উদ্ধিগ্ন হতে হয়না । আরা 

রাখতে গেলে কারো! সঙ্গ বিরোধ হয় না। এ সম্পত্তি 

অপরকে বঞ্চিত করে না, বরং সমৃদ্ধ করে। যে স্বাধা। 

নতা অপরকে অধীন করে না, আমরা €সগুপোকে 

ভুল করে বুঝেছি বলেই এখন তাকে বাইরে খু'ঞ্ছি 

এবং তার জন্যে নিজেদের তপস্য। ছেড়ে দিয়ে পরের 

দোরে বধম ভিগারীর মত হাত পেতে বসে 

আছছ। 

আমাদের পক্ষে এই তথাকথিত স্বাধীনতা! ব1 স্বরাজ- 

নামধের জড়প্রকতির 'ছেলেতুলানে। চুবিকাঠি অথবা 

অমার্ষিত কল্পনার 'সোপ!র পাথরবাটীগ অভাবে আমর! 

একেবারে অ্িয্মাণ হয়ে নিজেদের .নেহাৎ কোণ-ঠেসা 

করে রেখে দিয়েছি । এতে দোব হচ্ছে এই যে, য| 

পাঁবোনা তা কথনে। পাৰোন।, আর যা পেয়েছি তা! 

প্রচুর হইলেও তাতে দারিগ্র্য এবং অভাব দুয় 

হচ্চে না। 

এজাতি চিরদিন বুঝে এসেছে যে, আধ্যাত্মিক 

লাঁভটাই বড় লাভ। এই জ্ঞান্টাকে তুলিয়ে দিয়ে 

কারা বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, আমাদের কলিত'কাঙাল ক'রে 

তুলতে চাচ্ছেন, তাদের নুষ্ধির প্রশংসা কমতে পারিনে। 

আমর। পেয়েছি একট! জীবন্ত আধ্যাত্মিক সত্য-__পাশ্চা) 

ভাষায় আজকাল বল হচ্ছে [্০01)-510167)09, আমর 

বল্ব অছিংসা। এটা সেই সুদুর অতীত যুগের খষি- 

প্রচারিত সত্য। এর জন্মস্থান কোনে! রাজধানীতে 

নয়_-তপোবনে | কিন্ত তখনকার দিনে এর পুষ্টি হয়েছে 

সকল স্থানে। তখন এটা পাওয়া হয়েছিল, মাঝখানে 

বিকৃত শিক্ষা আমরা একে ভুলেছিলাম । আবার 

তাকে নুতন করে পেয়েছি। কারণ নূতন মাহ্ষ 

যুগবার্তী 
1 সস লজ 22252 

সপ সপ পাকা 

। না পারি তবে যে চিরদিন দি 

। স্বধন্ম-ঠ্যাগজনি'ত মহাপাপের ফলে প্রায়শ্চিন্ত করুক্ধে 

নিরিত 

নূতন রকম করে? দিয়েছেন। যোগ্যভাতের দান 

পেলে গ্রহীতা কতার্থ হয়। এখন এটার মুল্য যদি 

আমরা ন। বুঝি, একে যদি আদরে গোৌরতে ধারণ করতে 

থাকুন তা "নয়, 

হবে। 

আমাদের ভিতরে কলিষুগ চল্চে, শ্বীকার করি, 

তবে কিনা এটা কলির শেষ হাগ। আবার প্রঞ্কাতর 

নিয়মান্থলাযে সতাপুগ (ফরে আস্চে। আমাদের 

এখন উচিত তার সঙ্গে সঙ্গত হওয়া, তাকে মেনে 

চল1, তার পথস্তগম করে দেওয়া । এহটুকুই মার 

সাধন।। এর উপরে নিজেকে ছেড়ে দি:ত হবে, 

একে সব্ধগ্ুঃকবরণে স্বীকার করতে হবে। 

'একটুকু ফাকি থাকলেও চলর না। মধাধুগে বিকৃত 

শিক্ষা) ও অনুকরণমূলক পশু-ভাব-সঞ্জাত-শক্ষির অপ 
ব্যয়ের পরে প্রকৃত সতাধুগের দ্যোতনাস্থক 201- 

তত্ব পেয়েছি। এহ তত্বজ্ঞানে প্রাচ্য ও 

পাশ্চত্য উভয় জাতির ভিতরেই সতাধুগের সঞ্চার 

হবে । 

আমর! চাচ্ছি "স্বরাজ"? সকলে তা এখনো পানি । 

পায়নি, তাদের নিছেদেরি দোষে । যিনি এই ০]- 

%1010100 তত্ব আমাদিগকে দিয়েছেন, তিনি কিন্তু 

পেয়েছেন। তাই কারাগারের লৌহপ্রাচীর তাকে 

আবদ্ধ করে না, বিকুদ্ধবাদী তাকে বিদ্বেষ করে না। 

তাই সার কিছু গোপনত|। নেই, তাই সার বাণী__ 

119 1700৮907001 1১ ৪ ৮0114 10795900917 এ স্বরাজ 

আমাদের তিনি দিয়েছেন। কিন্তু হ্র্ভাগ্যবশে আমরা 

তা পানি” । আত্মবঞ্চিত নিদ্রতার মোছাবর্ধে পড়ে 

আমর। কেবলি পাক খাচ্ছি । একট। ছিনিস দেওয়| 

হলেই পাওয়া হয়না) নিতে জানা চাহ । একে 

আমরা সেই দিন হ'তে কেবলি ঠেকিয়ে চল্চি, 

দিন ইস্কপ-কলেজ ছাড়াকে ভদ্ভুক বলে ভাবলুম, 

চরকাঘোরানোকে বাজে কাক্গ বলে ধরলুম, 

| এ) 11019805 ভ্টাকে অতিরিক আব্যান্বিকত। 

বলে উপহাস করলুম। কেউ কেউ আলো এছ 

[017-৮1016700 কথাটাকে এখন! একটা [)11)10777205 

এর [ভিতরে 

৬101100 

ণ্ঘ 

এলঃ 

বলে ভেবে থাকেন। এই ১৯০01)-519101)00 আগে, 

এটাই মধ্যে এবং এটাই পরে। একমাত্র এছ 

সাধনার পথে চলতে পারলেই "আমাদের সব 

হবে। 

অনেকেই হয় তে! এই কঠোর নার যুগে 

কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন। এরা বলবেন, 

এট] ঝড়ই সুক্ম রকমের আধ্যাত্মিকতব। কিন্ত কথা 



২৯০ ,  তন্ববোধিনা পত্রিকা ২১ বড়, ৪খ ভাগ 
শপ পসরা 

পপ ৯ পা বস সপ ৭ 

এই যে সব রোগের চিকিৎসা একক রকম নর । | প্রত্যাগমনের পুবেনই ঠিনি পরলোক গমন করেন। 

দেশ কাল পানত্রছেদে উন্নতি ও অবনতির বিভিক্গতা অনন্তর ১৮৬২ থুষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল কলিকাতা - 
হয়ে থাকে। গামদের যদি আগতে হয় তো; বাসী ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয়জাতীয় অন্ু- 
এরি মধ্য দিয়ে জাঁগব। এছাড়া অন্য পদ্থা রক্তগণকেই দ্ুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া তাহারা 
নাই। আমরা মাছষ, পণ্ডর মত ব্যবহার করণে | স্বদেশযাব্রার জন্য পোতারোহণ করেন । 
নীরা জাগারর রানি রাবার বালির, সয়োরারার পূর্বে কাউয়েলদম্পততী তাহাদের 
আমরা শক্তিমান, স্তরাং কঠিনেই আমাদের আনন্দ; জা টা চান 

আমরা খাষর বংশধর, স্রতরাং ত্যাগই আমাদের সংগৃহাত পুস্তকের বৃহত্তর অংশটা সংস্কতকলেজ গ্রন্থ - 

প্রকৃতি) আমাদের জন্ম ভারতবর্ষে সুতরাং ধর্মই | গারকে অর্পণ করেন এবং সংস্কতকলেজে ব্যাকরণ- 
আমাদের প্রাণ; আদ্র! মুপ্সন্ধায়ী, সুতরাং আমাদের শিক্ষার উন্নতির জন্য মাসিক পাঁচ টাক! করিয়। বৃত্তি 
পন্থাও হবে নূতন সরি; আমরা চিরকাল জগতের ! প্রদানোদ্দেশ্যে কতকগুলি মুদ্রা সরকারবাহাদুরকে 

শিক্ষারগ্ডর ন্বতরাং আমর! য1” কর্ব তাই হবে আদর্শ । | অর্পণ করিয়া যান। ভারত পরিত্যাগের অল্পদিন 

ক্রমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্ত জগতের পক্ষেই পূর্বের কাউয়েল সরকারবাহাদুর কর্তৃক নবদীপের 

ঝলিধুগের অবসানে আধ্যাত্মিকত।র উন্নতি হচ্চে। | চতুষ্পাঠীদমুহ পরিদর্শন করি! একটী বিবরণী 

জগন্তে সব বায়-- যেতে পারে, থাকে কেবল সত্। প্রদান করিতে অনুরুদ্ধ হন। এই পরিদর্শন উপ- 

টি 070-51019800 বা! অহিংস এধুগের মহাগভ্য। | লক্ষে ক [উয়েল সাহেবের অসাধারণ ন্যারশাজজ, 

মর! ফেন এই মহসত্যকে কায়মনে!বাক্যে স্বীকার করে ৰ 
তন্তানের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদুদ্দেশ্যে সম্মি- 

ধন) হ'তে পারি ভারতের তাগ্যবিধাতা আমাদের বল ৃ ছদ্দেশ্যে সপ্মি রা রর 
রিনি লিত একটী সভায় নবনীপের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 

ন্যায়শাস্্জ্ঞ মাধনচন্দ্র ৬রসিদ্কান্ত মহাশয়ের সহিত 

রি তাহার বু কুটিল প্রশ্নের আলোচনা হয় এবং 
ডাক্তার এডওয়ীড বাইল্স পণ্ডিতমণ্ডুলী এই স্কিন শান্সে তাহার প্রগাঢ় 

কাউয়েল। 
পূর্ব বৃত্তি 

ূ 
অধিকার দেখিয়া বিন্মিত হন। স্বদেশে প্রত্যা- 

গমন করিয়া তিনি পরিদর্শনবিবরণীটা সরকার- 
(শ্রীপঞ্চানন রায়) বাহাদুরকে প্রেরণ করেন এবং উহার ফলেই 

* ১৮৬৪ থুষ্টাব্দের প্রারস্তে কাউয়েল সাহেব | সরকারবাহাছুর ছাত্রদিগের বৃত্তি একশত মুড্রা 
কিঞিঃশু পীড়িত হইয়া পড়েন এবং স্বদেশ-প্রত্য।- | হইতে বর্ধিত কয় সার্ধশত করিয়। দেন। 
গমনাভিলাবী হইয়া অবকাশলানের জন্য চিকিৎ- 

সকর্দগের অভিমতসম্বলিত একটা আবেদনপত্র 

প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষের গ্রীক্ষাতিরিক্তত। 

তাহার পক্ষে অপ্রীতিকর ছিল, বোধ হয় ইহাই 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনাবধি অবঞ্চাশের দিনগুলি 

স্থন্দরভাবে কাটিয়া! যাইতে লাগিল। ১৮৬৫ 
সালের গ্রীক্ষবকলে কাউয়েল ভারতীয় সিবিল- 

সার্বিবসি পরীক্ষার প্রাচ্য বিষয়সমুহের একজন 

তাহার পীড়ার একটা কারণ। তাহাদের স্বদেশ- | পরাক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি রয়াল 

গমনাভিলাষ বুবিতে পারিয়া বহু অনুরক্ত ব্যক্তি, | এসিয়াটিক সোসাইটারও একজন সদস্য নির্বাচিত 
দুঃখিতচিত্তে তাহাকে পত্রার্দ লিখিতে আরম্ত | হইয়াছিলেন। তাহাদের ভারতপ্রত্যাগমন ক্রমশঃ 

করেন। পত্রলেখকদিগের মধ্যে বহু খৃষ্টধন্ঘে | অনিশ্চিত হইয়। উঠিতে লাগিল। কাউয়েলের 

নবদীক্ষিত ব্যক্তি তাহাকে “পিত৷” বলিয়া সন্দোধন | মাতা, জ্রাতা ও কয়েকজন বিশিষ্$ বন্ধু তাহার 

করিতেন। ইহাতেই তদানীন্তন বঙ্গীয় ছাত্রসমা- | তারত প্রত্যাবর্তন বিষয়ের বিশেষ বিরোধী ছিলেন, 

জের উপর তাহার কিরূপ প্রভাব ছিল তাহার | কিন্তু স্বদেশে কোন কন্মপ্রাপ্তির উপরই তাহাদের 
কথ পরিচয় পাওয়। যায়। কলিকাতায় | স্বদেশাবস্থিতি নির্ভর করিতেছিল। সত্বরই একটা 

থাকিতে থাকিতেই কাউয়েলপত্বী তদীয় পিতার | সুযোগ উপস্থিত্ত হইল; ১৮৬৭ খুষ্টাব্ষের জানু- 
অস্থস্থতাসংবাদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাহার ম্বদেশ- | য়ারি মাসে কেনম্তিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ 

পপ পাপ পা সপ 



ফ।ঝ্ুন, ১৮৪৮ 

এ মনে ০০ 

একজন সং্কন্গধাপকের পদন্গ্ি করিঠে মনংস্থ 

করিলেন । কাউয়েলের পক্ষে ইহা হুবর্ণস্থযোগ 

বলিয়া মনে হইল । অবিলন্ছে মে।ক্ষমূলর, মনিয়র 

উইলিয়ামস্ প্রস্তৃতি বহু বিখ্যাত বিদ্জ্জনের প্রশংসা- 

পত্রের সহত তিনি একটী আবেদনপত্র প্রেরণ 

করিলেন । এ বসরেরই মে মাসে কেন্ছি জ বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের 11115 09]1৩৫৩এ তিনি উক্ত পদ 

লান করেন। তাহার সুন্দর অপ্যাপনাগ্চণে অধ্যা- 

পিত বিষয়ের ছাত্রসংখা। দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 

লাগিল। তিনিও প্রতিদিন লোকপ্রিয় হইয়া 

উঠিতে লাগিলেন। তাহার এই লোকপ্রিয়তার 

একমাত্র কারণ তাহার আক্মাভিমানশুনাতা ও 

ছাত্রগণের জন্য প্রগাঢ় পরিশ্রম । 

এই ন্থৃবিপুল কর্মময় জীবনের মধ্যেও কাউ- 

য়েলের পাঠস্পৃহা বিদুরিত হয় নাই । এই সময় 
তিনি বিপুল উত্গাহে হিক্রাষাচর্জয় নিযুক্ত 

ছিলেন এবং তদুপরি উন্তদবিদ্যালোচনা করিয়। 

স্থবিমল আনন্দ লাভ করিতেন। প্রত্বতন্বালোচনাও 

এই ময় তাহার একটী প্রিয় জিনিষ ছিল । এই 

সমস্ত চর্চা, বিশেষ 5১ উদ্চিদ্বদ্যচর্চার সুবিধার 

জন্য তিনি অবকাশ পাইলেই নানাদেশে পর্যটন 

করিয়৷ পরিতৃপ্ত হইতেন। 
১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল 0010715 ০1715% 

00110:০এর একজন সদস্য মানানীত হইয়া [71- 

10 0011986 হইতে স্থানান্তরিত হন। এই 

ংবাদটী কাহার বাঁল্যশিক্ষক 317. 7919কে 
জানাইলে তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া- 

ছিলেন। তীহার এই পদপ্রাপ্তঠি উপলঙ্গেত তদীয় 
বাল্যশিক্গার স্থান 105৬1]) 01210010091 501,০991এর 

ছাত্রবুন্দ অদ্দিনের অবকাশ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 

এই বত্সরেরই জানুয়ারী মাঘের ১১ই হারিখে 
তাহার পরম শ্রেহময়ী মাতা পরলোক গমন 

করেন। 

১৮৭৫ থৃষ্টাব্দের এপ্রিল মামে কাউয়েল 
এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক 1714). 
উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খুষ্টান্ষে কাউ়েল 
তার প্রিয় ভারতীয় শিক্ষক মহেশচন্্র ন্যায়রত্ব 

মহাশয়কে কোন রাজকীয় সম্মানসূচক উপাধি 

প্রদানের জন্য তাহার পরিচিত ভারতসরকারের 

ডাক্তার এডওয়াড' বাইল্স কাউয়েল 
জামা যাচাই 

ৃ 

| 

২০২) 

কোন উচ্চ কর্মচারীর পহযোগ হায় বিশেষ চেন্ট। 
করেন। তাহারই ফলে ন্যায়রত্ব মহাশয় ১৮৮১ 
খুন্টান্দে 0. [. 1 উপাধি প্রাপ্ত হন। 

১৮৮৩ খষ্টাব্দের ১৪ই জুন কাউয়েল স|হেবের 
অবল্য সহচর প্রিয়তম বন্ধু 120৬1017102 

পরলোক গমন করেন। এই বুদ্ধের মহযোগি- 
তায় কাউয়েলের ব্র্যামফোর্ডের দিনগুলি অধিকতর 
হ্বন্দর হইয়! উঠিত, ইহার আকস্মিক আন্তর্ানে 
কাউয়েল মে বিশেষ ব্যথিত হইয়। পড়িলেন তাহ। 
বলাই বাছুলা। তাহার এই বন্ধু স্থপ্রাসন্ধ পারণিক 

কবি ওমর খৈয়ামের প্রথম ইংরাজী পদ্যানুবাদ 
রচনা করিয়। বিখ্যাত হইয়ছিলেন ; পারণা প্রন্ভঠি 
মহিন্দু প্রচ ভাষ। চর্চ'য় তিনি কাউয়েলের এক- 
ন বিশেষ সহযোগা ছিলেন। তাহার বিয়োগ. 

বেদনা কাউয়েলের অন্তরকে অবনমিত করির! 
ফেলিল । 

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে অপর্য্যাপ্ত কার্ধ্যভ।র প্রপাড়িত 

হইয়। কাউব়েল সাহেব ভারতীয় মিবিল মাবিবিসের 

পরাক্ষক-পদ্ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯২ 

খব্টাব্দের শরতকালে লগুনমহানগরীতে কপ্রাটয- 
মহ।সগার” অধিবেশন হয়। কাউয়েল সাহেব 

এই মহালভার “১011 59০601৮এর সভাপতি-পদ 

লন করিয়। অত্যন্ত সফলতার সহিত কারণ 

নির্বাহ করেন। এঠছুপলক্ষ্যে ঠিনি হ্ুইটা সংস্কৃত 

শ্লোক রচনা করিয়াছলেন। উহার ইংরাজা 
অনুবাদ শ্রবণ করিয়া আতুবরগ্গ পরম পরিতুপ্ি 

লাভ করেন। শ্লোক দুইটীর ভিতর দিয়! কা্- 

| উহা! এতদুর মর্্গ্রাহী হইয়াছিল যে আমগা উহ! 
উধৃত করিবার লোন সংবরণ করিতে পারিণাশ 

না। 

“পুরা প্রশান্ঠাঃ খষয়ঃ নমাগমন্ 

বনেষুশান্টেযু-ইতি কাভয়েও স্ঠিঃ। 

ভবন্ত এবং হধুণা সম'গ ঠাঃ 

অদৃষ্টদো ধান্নগরে সমাকুলে ॥ 

তথাপি মন্যে রমণায় হারমোহ- 

ভ্যুদেতি চিভ্তেযু বিপনায়দরপি |. 
তথাহি বিদ্রুপ্গগনে গওপ্রতে। 
তমঃহু মুচ্ছত্স্থ বিরাজতে তরাম্ ॥» 

০০৬ 



২১২ তত্।বোধনী পত্রিক! ০৪৪ 

পপুরাকালে শান্তচিন্ত খবিগণ প্রশান্ত কানন- | খৃষ্টাব্জে সোসাইটীর একটী বিশেষ অধিবেশনে 

মধ্যে সমাগত হইতেন, স্মৃতি ইহাই কীর্তন করিয়া ৰ 1,070 1২927 মহোদয়ের সন্ভাপতিত্বে কাউয়েল 

থাকেন; কিন্ত সম্প্রতি আপনারা দৃষ্টদোষবশতই 1 সাহেবকে উক্ত পদকটী উপহার দেওয়। হয়। 

জনসম্কুল নগর মধ্যে সমবেত হইয়াছেন। তথাপি | ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী তারিখের 

এবংবিধ বিপর্যয়ের মধ্যেও চিন্তমধ্যে রমণীয় : একটী পত্রে জান। যায় যে, কলিকাতা সংস্কৃত 

ভাবেরই উদয় হইতেছে, কারণ দ্িবাশেষে গগন- : কলেজে তাহার একটা তৈলচিত্র রক্ষিত হইয়াছে। 

মণ্ডল নিশ্্রত হইয়া গেলে, যখন তমোরাশি সববি-। তত্কালীন অধ্যক্ষ মহামহোপাধায় নীলমণি ন্যায়া- 

স্বৃত হইতে থাকে তখনই বিদ্যুৎ অধিকতর শোভ- । লঙ্কার মহোদয়ের যত্বেই উক্ত তৈলচিব্রটা অঙ্গিত 

নীয় হয়।? হইয়। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের 

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় ছাত্রবর্গ তাহাকে তাহার ! সন্ভাপতিক্বে একটী বিশিষ্ট সভায় উহার আবরণ 

একটী আলোকচিত্র উপহার প্রদান করেন। পরে । উন্মেচন করা হয়। 

সাহার সগ্ততিধাধিক জন্মোশ্ুসব উপলক্ষ্যে তাহার ; কাউয়েলের লেখকজীবনের কোন কথা লামর। 

একটা তৈলচিব্র কেন্থিজের প্রথিভুষশ! চিত্রকর ; এ পর্যান্ত বলি নাই, কারণ দুইটী সমান্তরাল সরল- 

1. 1300 কর্তৃক অঙ্কিত হ্টয। 0109008 01)0961 ৃ রেখার ন্যায়, উঞ1 তাহার সমগ্র জীবনেতিহাসের 

(00119024র স্থবিপুল কান্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এত- র সহিত এরূপ তাবে প্রবহমান যে, তৎসন্বন্ধীয় একটা 

দুপলক্ষ্যে যে সা মাহুহ হইয়াছিল তাহাতে তাহার ৰ বিভিক্ন পুস্তক অনায়াসেই লিখিত হইতে পারে। 

ব্ত্সংখ্যক বন্ধু যোগদান করেন। তিনি এই | বিভিন্ন ভাষাসন্থন্ধীয় ভ্াতব্য তথাপুণ প্রবন্ধাবলী 

মভায় নিন্নলিখিত সংস্কঠ শ্লে।কটী পাঠ করেন--  ত্বাহার তন্তবিষয়ে প্রগাঢ় পাখিত্যের পরিচায়ক ; 

“রুধিশিষাঃ সরলো৷ বথ! গিরো এ&ঁ প্রবন্ধলমূহের সারবন্তা, সংখান্তিরিভতা ও 

অসেবিতঃ পাস্থজনেন ঠিষ্ঠতি । ূ দীর্ঘত1 চিত্তকে স্বতঃই বিশ্ময়াপন্ন করিয়া তুলে। 

ঘরং স জীর্য্যে্নবশিষাসংশিতো ূ প্রবন্ধের 'কলেৰর বদ্ধনাশঙ্কায় আমর! এ সকলের 

বৃততঃ ন্বন স্ত্রিবিটপৈ বঁটে। ঘথ। ॥৮ কয়েকটা মাত্র উল্লেখ করিয়া অবশিষ্টগুলি পরিহার 

'পর্ববতগাজ্রজাত সরল বুক্ষের ছায়া! পথিকগণ ৰ কর্রতে বাধা হইতেছি। | 

উপভে'গ করিতে পায় না--শিঘ্যবিহীন গুরুও এই ! ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল 415520 801591 

গ্রকার। পৃথক্ পৃথক্ শাখা পরিরেঞ্তিত হুইয়। ৰ 18075528569 2170 19৮)” নামে একটা পত্রিক! 

র 
র 
ূ 
ূ 

২ সস্শপ শিি 

পপ হত সপ শপ আসত শট শা 

বটবুক্গ যেমন দিন দিন জীর্ণ হইতে থাকে, সেইরূপ । প্রকাশ করেন। তখন তাহার বয়স মাত্র পঞ্চদশ 

নানা নুতন নৃত্তন শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া জরাগ্রস্ত | বসর ; উচ্থার পূর্বে তাহার কোন লেখার পরিচয় 

হওয়াও গুরুর পক্ষে ভপেক্ষ।কৃত শোভনীয় তামরা পাই না, সুতরাং উহাকেই আমর তাহার 

পরে তীহার বন্ধুগণ কর্তৃক এই শ্লোকটা নানা | লেখকজীবনের প্রথম নিদর্শন বলিয়৷ মনে করি। 

ভাষায় চন্ুদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৮৪৬ খুক্টান্দরে 0557501010)8785  01989810৩এর 

১৮৯৬ খুষ্টাব্ের মে মাসে কাউয়েল অক্সফোর্ড ! ডিসেম্বর-সংখ্যায় তিনি 413903৩710 1005709 ঠা 

বিশ্ববিদ্াালক হইতে চবম সম্মাশসুঢব্ষ 70 0. 17. ৷ 0২9 179১৮ নামে একটা ন্থচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। 

উপাধি প্রান্ত হন। বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্ত উক্ত উপাধি- ৰ উহা ভাছার পারসী ও গ্রীক্দাহিত্যে প্রগাঢ় জনের 

বিতরণ সভায় সমবেত হইয়া! উস্বাকে সম্মানিত ; পরিচয়ডন্তাপক, উহাতে তিনি মহান্ারতত প্রস্তুতি 

রুরিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খষ্টাব্দে কাউয়েল রয়েল প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ+শাস্ত্র সম্বন্ধে একটা মতবাদ 

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম স্বর্ণপদক প্রাপ্ত | প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহার মমথনার্থ “42511.” 

হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মঙ্থারাণী ভিক্ট রিয়ার | নামক কোন “ইউরোপীয়” ফোখকের প্রবন্ধের 

রাজত্বকণালের হষ্টিতম বশুসর পুর্ণ হওয়ায় উত্ত পদক একটা অংশ অন্ুবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন। উক্ত 

প্রদান করিরার প্রসঙ্গ উদ্ধাপিত হপ্। ২৮৯৮  ম্মতবরদ্দকে আানর! সত্য বলিয়। মানিক! লইতে রাজী 



ছাপ 

ন1 হইল ---*দা নীন্কন পাশ্চাত্য পু ঠগণ আমা” ! অন্ন্তাত। 

স্কান্তন, ১৮৪৮ ব্রঙ্গমংস্পর্শ 

দের শাস্মাদি সন্থন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণ। পোষণ করি- 

তেন তাহাই প্রদর্শন বাসনায় পাদটাকায উক্ত মত- 

বাদের কথঞিঃু অংশ প্রথাশ করিলাম গ্। 

«০5: 1111715061 1২5৮10৬৮ নামক পত্রিকার 

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের আক্টাবর সংখায় ঠিনি “112 

571০০৪৮,১% নামক একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 

উহ। তাহার তাদৃশ স্বল্প বয়সে সংস্কৃত শাশ্মাভি ভন্ত- 

তার বিশিষ্ট পরিচয় | 4000701৩702105 1৭০ 

20৩”এর ১৮৫০ খুঙ্টান্দের জুন-সংখ্যায় তিনি 

«সা বিক্রী” নামক সংস্কত কবিতার একটী অনুবাদ 

গ্রকাশ করেন, এই সুত্রে মহাভারতরচয়িতা ব্যাস- 

দেব সম্বন্ধে তিনি ঘে মণ্চটী প্রকাশ করিয়াছেন, 

তাহার কি্ৎ সাধারণের সমালোচনার্থ পা্দটাকায় 

সন্নিবিষ্ট করিলাম । ণ৭' 

১৮৫১ থৃষ্টাব্দের “০০ 11111156591 1২51০ ৬” 

পত্রিকার জানুয়ারী সংখায় কাউয়েল 

[1/518081৪৮ নামক একটী গভীর জ্ঞানপূর্ণ প্রবন্ধ 

বাহির করেন। উহা ত্ীহার স্পেনীয় সাহিত্যে 

ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানের নিদর্শন । এই প্রবন্ধটার 

সম্বন্ধে একজন স্পেনীয় সাহিত্যিক বলিয়াছেন যে, 

*উহাতে স্পেনীর সাহিত্যের কিছুই পররত্যক্ত হয় 

নাই” । কাউয়েল কবে কিরূপে স্পেনীয় ভাখ। 

ও সাহিত্যচর্টা আর্ত করিয়! উহ্না সম্পূর্ণরূপে 

অধিগত করিতে সমর্থ হুইয়ছিলেন তাহা আজও 

“১920151) 

শা স্পাশাীিিটি সস সস - 

০ আপা | জাম্প আীসপা পা 

*. 507) 01991)1106 085 |1:১1)21)1)0702 9: 
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২৪৯২৩ 
পিস শি শা সপ ০০ ০ পচ ০ এ সম 

অক্স-ফার্ডে মবস্থান কালে “980 

[২4৮০"নামক স্বলায়ু পত্রটীতে তিনি 41১21171) 

ৃ 11100 % নামক একটী স্ৃদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির 

| করেন । ইছছাতে তিনি পারসোর ইতিঞকাস*ৎআলো- 

 চনা করিয়! বলিয়াছেন যে, “যে জাতির একবার 

০৮ শপ শপ শাপপ্পীন পাশিশিসেসী শশা শিশসী রি 

পেশী শ। পিপাসা পা সপ শি ০ শশা 

পতন হয়, তাহার পক্ষে পুনর্যখান কদাচিত সম্ভব 

কিন্তু পারসা উহার বাতিরুম, কারণ তাহার তিন 

বার পতন ও উত্থান ক্রমান্থয়ে ঘটিয়াছিল।” পারস্য 

সাহিচাসম্বন্ধে ঠিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচন। করেন 
এবং বনু কাব্যের পদ্যানুবাদও প্রকাশ করেন, 

বিশেধতঃ হাফেজের অনুবাদগ্পলি অতি ম্ুন্দর 

হইয়াছিল । সে সকলের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা 

সম্ভব বলিয়। আমর! তাহার পারস্য সাহিতা সম্ব- 

হয় আর কোন রচনার আলোচনা করিব না। 

১৮৫৫ থুষ্টাব্দের £0391)01017121)15 1 759.2)1)6”এর 
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প্রকাশ করেন। 
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[এটি ও ১1 ০01৮ 02০ মহোদয়গণের প্রতি- 

ঠিত। কাউয়েল কলিকাতায় অবস্থান করিবার 

সময় এ পত্রের একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। 

তিনি উহাতে তিনটা মুল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । 

এ সকলের মধ্যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বর 

সংখ্যায় প্রকাশিত “110০ 0150108] 804 [,62৩1)- 
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গবেষণাপূর্ণ বলিয়! উল্লেখযোগ্য ; উহ! একটা 

জটিল বিষয়ের শ্বন্দর ও স্থৃসম্বদ্ধ আলোচনা । বনু 

পুস্তকের সমালোচনাও উহার মধ্যে সপ্লিবিষ্ট 

ছিল। 
কক পেলের 

ব্রহ্মনংস্পর্শ | 
(শ্রীবসম্তকুমার ভট্টাচার্য) 

“স্ তপোরহতপ্যত স হপস্তপ্তর ইদং সর্ধবং অহ্যঙ্জত ) 

ব্রঙ্ধ ছিলেন এক।কী, আর একাকী থাক ভাল লাগিল 

না। কিনব তিনি একমেবান্িতীপ্ম্, এক এবং আন্বিশীয়। 

স্থতরাং আর কাহাকে ও খুঙ্রিয়া পাটলেন ন1। 'শহে 

তপস্যা আবস্ত করিবেন । তপদ্যার ফ'ল প্রথমে শবা 

আসিল । পণ ত্রন্জেরই ভিতরে লুক ।'রত চিপ, বণ 



তত্ধবোধিনা 

বাহিরে আদি দেখ প। দিল; ! কিস্ত ৫ সে সাড়া কোথায় ? 

তাঁহার আসন কোগ।ন? 'অনপ্ত শুন্য কি পুর্ণে জানি 

আকাশ বিস্তৃত হইল। আকাশের বক্ষে 

শন্দ দ্জাপীন পাতিল। আকাশনা থাকিলে শব থাকিতে 

পারে না। আকাশের আপি ও আন্ত বুঝ! যা না 

শনদের৪ আদি অস্ত অনুভূত হয় না। অনাহত পর্দে 

দিত? কাদিয়া উঠিগ আকাশে শব শুনিয়া আক1- 

শের এণ শব্দ বুঝিয়। ভারতের খধিনহর্ষিশণ আকাশ 

ব! দেটীদেবঠার স্তণস্তঠি- আরম্ভ ক'ঝলন। দেএর 

বন্দনয় পে) পুর্ন হইল । আঙঞ্কাশের গুণগানে আকাশ 

ভরিয়। গেল। আকাশ এবং শব একাকার হইয়া 

গেল । কিন কেবল আকাশে-কেবল শবে ব্রঙ্গের 

মন উঠিপ না--ইচ্ছ। পুরিল না। শব কেবলই শব্দ - 

তাঁহার ভিতরে আর কিছুই নাই। ৫কেবল শন্দে কি 

বঙ্গাণ্ড স্থষ্ট হয়? কেবল আকাশে কি কাহারও প্রাণ 

জুড়ায় ? না--কখনই নহে। আরও চাই-_-মারও অনেক 

চাই | হাজ যাহারা আ"সয়াছে _আজ যাহাদের সন্মিলনে 

এই প্রঙ্গ!গ ফুটয়াছে ও ফুটিতেছে__তাছাদের সকলেরই 

জন্য ব্রঙ্গেব প্রাণ কাদিল। তাঁহার! না আমলে 

কিছুই হয় না তাহার! না জাগিলে কেহই জাগে না 

তাহাদের না পাইলে এই বিশ।ল বিশ্বলীলা মেন । 

স্তখাং এ্রহ্গ অনন্ত আকাশ তলে বাশরী বাজাহলেন। 

বাশরী অর্থাৎ শব্দ ডাকিল-_প্লেমভরে ডাকিল-__নদায় 

আয় হো আয়। অভিনয়ের প্রথমেই আভিনয় জ্রম।- 

 ইবার গ্না--অঠিনয় মিষ্ট করিবার জন্য যেমন একতান 

বাদ্য না হইলে চলে না, তেমনই এই মহাখিশ্বে বিশ্ব 

লীলা, জমাইবার পরন্য প্রথমেই লীলাময়ের অমৃব্ষী 

বাশরী অর্থাৎ শব্দ একতান বাদ্য বাজাহয়! দিল। এ 

এক্দে মাকাশ কপিল__দশদিক টপিল_ ব্রহ্গাণ্ড ছুলাইয়া 

বায়ু আনিয়া ব্রক্ষচরণে প্রণাম করিল। ছিল একটা, 

হইল দু্টী__-ছিল শব আসিল স্পর্শ । 

এই বিশ্বের একটী আর একটীকে ড।কিতেছে। 

ডাকিতে ডাঁকিতে অপরের অঙ্গে নিজ অঙ্গ মিশাইয়! 

দিতেছে । কেননা, মিলন না হইলে স্থষ্ট্টি হয় 71; 

সংযোগ না হইলে নূতনত্বের প্রকাশ হয়না। স্যঙিতে 

অনেক নূতনত্ব চাহ__ত্সনেক নব নষ বিকাশ চাই। 

সৃতরাং শন্দ-দ্বেতো বাুস্থ স্পর্শ দেবতাকে দর্শন 

সাহেই ছুটিয়া . গিয়া তাহার অঙ্গে আপন অঙ্গ 

ঘেশাইয়। দিলেন। শব্দ ও স্পর্শ উভয়ে এক হইয়! 

শেলেন। শবের ভিতরে স্পর্শ ছিল না-_কিন্তু 

বনের িতরে শন্দ ও স্পর্শ উভয়ের মিলন 

হহগ। বায়ু মহানন্দে চারিদিকে ৰছিতে লাগিল। 

বান্ধুর তিওরে জীব শব্ধ ও স্পর্শ উত্তয়কেই প্রাপ্ত 

না__ন্সনস্থ 

পপ শিপ শপে আত শপ পাপ পপ ৭ সাপ শা শপ শি 

পাপী শপ শট 

ৰ 
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হল। যেদেবত। শবে ছিলেন, সেই দেবতা আবার 

স্পর্শে দেখা দিলেন। এই যে শামাদের সবাঙে 

স্পর্শ থেলিয়া বেড়াইঠেছে, এই যে তোমার-শামার 

মন্তক হইতে চরণ পর্যন্ত স্পর্শ রহিফ্াছে, ইহা! সেই 

স্পর্শের অতীত ব্রনের স্পর্শ চিন্ন আর কিছুই 

; নহে! সর্বাঙ্গে ব্রঙ্গমম্পশ অন্ুতব করিয়া 

শিহরিয়। উঠিতেছে! সর্বঙ্গে বে পুলকের লক্ষণ শক্ষিত 
হইতেছে! আমার শরীরের সব্বন্থপে তরঙ্গ! সেই 
জন্যহ বুঝি যোগীবর গ্রী বলিয়াছলেন_-"তোমপা ক্ষি 

জানন। যে তোমরা প্রত্যেকে এক-একটী দেব- 

মন্দির!” এ কথ! অসংখ্যপণার সত্য যে আমর! এ্রত্যে- 

কেই এক-একটী দেখমন্দির। প্রতি জীবেই শিবের 
আবাসম্থল! জীবে ও শিৰে একাকার; হে মানব! 

একবার ভাবিয়া দেখ তুমি যখন জননীজঠরে গঠিত 
হইতেছিলে; তখন ব্তরন্ষের হস্ত তোমার এই রক্তমাংসময় 

শরীরকে স্পর্শ করিয়াছিল কিনা? তোমার দেছে 

তাহার দেবদুল্লভ অঙুলির চিত্র আলিও9 সুম্পঞ্ট চিন্তিত 

রহিয়াছে কিনা? কে গড়িগ_-মাতৃগর্জের মধ্যে 

তোমা রআমার শরীরকে কে গড়িল? 

ব্রঙ্গ যেমনই তোমর-মামার অঙ্গ স্পর্শ করলেন, 

অমনই তোমার আদার নাপিক।রন্ধে, প্রাণবায়ু বহিল। 
প্রাণ, অপন, সমান, উদান ও ধান পাঁচ্দকে ছুটাছুটি 

বরিতে লাগিল। যে ছিল থুমাহরা তাহাকে জাগাইল, 

যেছিল জড়বং অচেতণশ তাহাকে চেতনা দিল। বর্ষ, 

নিখাসে প্রশ্বসে মার অন্তর্বাহ্য পূণ্ণ করিলেন-ল 

ওতপ্রোতপরাপে আামাকে ঢকিয়। ফেপিলেন। আমি 

যখন কথ। কহি, তখন আমি ব্রদ্ধের ভিতর হইতেই 

কহিয়। থাকি_-আমি যখন চলিয়া বেড়াই তখন আমি 

ব্রঙ্ম-ক্রোড়েই বিচরণ করি । আমি যখন আমার নিম্ন 

অগ্জগে হাত দিই তখন সে হাত সহজেই ব্র্ধকেই স্পর্শ 
করে। আমাতেই ব্রহ্ম থেলিয়। বেড়ান, আমিও ব্রঙ্গের 

মধ্যে খেলিয়া বেড়াই। 

প্রস্ভাতের নব হৃর্যের প্রাণপ্রদ কিরণস্পর্শে হেনন 

জীব জাগ্রত হইয়া উঠে, তেমনই ব্রন্ষের অমুতময় 

সজীবনী স্পর্শে এই বিশ্বতৃবনের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমিও 
জাগিয়। উঠি। আমাদের সর্বাঙ্গেই প্রাণন-ক্রিয়া চবি- 

তেছে। পদ!ঙুলিতে একটা ক্ষুদ্র বকণ্টক বিদ্ধ হইলে অমনি 
সে সংবাদ আমাদের সর্ব।ঙেই ছড়াইয়। পড়ে। নেহের 

আন্তরে ও বাহিরে সর্বজ্রই প্রাণরূপে ভগবানের স্পর্শ 

চির বিরাজমান । প্রাণের আদর কে নাকরে? প্রাণরক্ষ।র 

জন্যই জগতের হাবতীর কর্দচে&! চলিতেছে । হ্তিকা- 

গায়ে সদ্যঃগ্রান্ুত শিশুর প্রাণয়ক্ষার জন্য পিতামাহা 

ও আন্ীগন্যজনের বর্ণনাতীত ব্যস্ততা ও চিন্তার কথ! 

শশীর যে 
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টিটি রাযি রিনি রসি 

কেনা জানে? শিশুন গ্রাপরক্ষার জনা পিভানাভ! 

নিজ প্রাণকে কেমন অগ্রাহ্থা করেন! শভবাধ। ঠাঞা- 

দিগকে বাধ। দিতে পারে না-সহআ বিত্ব তীছাদের 

ফোনই বিশ্ম উৎপাদন করিতে পারে না। শুতিকাগারে 

শিশুর প্রাণ প্রতি মুহ্্ বিপন্ন হইব থ।কে-__-কশ 

প্রকার আতঙ্কে আম্মীয়স্বজন দিনপাত করেন। পুতাণে 

দেখ! যায়, মখুরার অন্ধকারময় কংল-কাগাগারে বন্ুদেব 

ও দেবকীর নবজাঙ সন্তানের প্রাণরক্ষার জনা কি 

অমানুষিক যত্ধ ও লাল প্রকাশ করা হইয়াছিল। 

বিঘোরা তমিশ্রা রজনীর ভয়াবহ দৃশা, ঘন অন্ধকার- 

পূর্ণ আকাশের আবিরাম বজ্জরব ও বারিবর্ষণ, উম্মাদিনী 

কল্পেলিনী যমুনার উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গী পিতা বসুদেবের 

গ্রাণান্তক আগ্রহ ও উদামের নিকট পরাভূত হুইয়! 

ছিল। বাস্তবিকই, মানব বদি প্রাণঃক্ষার জন্য প্রাণ' 

পণে ছুটে হবে সমুদ্র পথ ছাড়িয়। দেয়, পর্বত সরিয! 

দাড়ায়, ব্যাদ্র-হুগুক ভয়ে পলায়ন করে। পিতামাতার 

এই প্রাণাত্তক বত্বই স্তিকাগাদের শিশু ভয় হইতে 

অভয় ধামে, নিগানদ্দ হইতে আনন্দালয়ে, মৃত্যু হইতে 

অযৃতত্বে পৌছিয়া খাকে। প্রিন্ন পুর পীড়। 

হইলে চিকিৎসক ও.ওধপ আনিতে আমর! কি ঝড়বৃষ্টি 

ও বজ্জ।খাতকে ভয় করি, ন]1 নদ-নদীকে গ্রাহ্য করি ? 

প্রাণের তুল্য এ জগতে প্রিয়তম পদার্থ আর কিছুই 

নাই। এই প্রাণে সেই “গ্রাণপা প্রাণম্্” মিশিযা আছেন, 

তাই ইহা এন্ড প্রিক-__তাই প্রাণরক্ষার অন্য প্রাণপণ 

করি, প্রাণ উৎসর্গ করি, প্রাণের জন্য প্রাণ দিতে পারি। 

এই প্রাণে রক্ষাতেই সেই প্রাণবল্লাভের রক্ষা, 

এই প্রাণের আদরেই সেহ প্রাণপ্রিয় প্রাণাধারের 

আদর এবং এই প্রাণের পৃজাতেই সেই জগতপ্রাণের 

মছাপুঞা হইয়া থাকে । সাবধান মানব ] এই গ্রাণকে 

তুচ্ছ করিও না__এই প্রাপকে ক দিও না--এই গ্রাণকে 

বিনাশ করিও না। 

অঙ্ধসঙ্গীতে জানে “মধুর প্রভাতে তোমার পরশে 

বিশ্বতৃধন জাগে ।” লতা সন্ধ্যই স্থষ্টির মধুময় প্রভাতে 

বর্ষের স্পর্শে এই বিশ্বভুধন জাগিয়। উঠিল। এই 

দিগন্ত গ্রসারিভ অনন্ত ব্োোমে ব্রদ্দের স্পর্শ অতি ধরে 

ধীরে কত শত মুরতি নড়িয়া উঠিল-_-এপাশ "ওপাশ 

ফিরিয়া স্বপ্ন হইতে জাগ্রত রাজো জাগিয়া উঠিল__ 

জড়পিণডের ভিতর €ুইতে জীবনের পথে উঠিনা দড়া- 

ইল-_মহাপ্রাণের স্পর্শে ক্ষুদ্র দ্ধ অবুত প্রাণ ফুট! 

উঠিলপ। রামারণে বর্ণিত রামচন্দ্র পদম্পর্শে পাবাণ- 

খণ্ডে অহলযার প্রকাশ কগ্পিত কথ। হইতে পারে, কিন্তু 

প্রাণদ্য গ্রাণম্ পরব্রদ্ষের এক বিন্দুস্পর্শে এই জড়গাজ্য 

জীবন্ত প্রাণিজগতে জাগিন! উষ্রিপ, ইহা কঙ্গনা! নকে-- 
গ্ 

ব্রহ্গনংস্পর্শ 

স্পশে ঘুমন্ত ভারত বহু যুগষুগাস্তের অভ্ঞান 

২৯৫ 

ইছ। অভ্রান্ত সতা। 

ছল, কুম্থম হাসিল, লরিৎ ছুট, লিজ উথণিল। 
এই স্পর্শে তুমি আমি জাগিণাম এবং কত জনকে 

জাগাইলাম। প্রভাত সমাগমে স্েহমরী জননী আপনি 

জাগি॥ ঘুমন্ত সন্তানকে লাগাইবান্ন জনা নান, ধর! 

ডাকিলেন। প্রথমে শব, তাই মাতা প্রথমে শব 

উচ্চাগণ করিঙগেন। মাতা স্সেমাখ। কঠে ভাকিলেন _ 

"উঠ বংস! রাত্রি গ্রভাত হ্হয়াছে।” সম্তানণ খুমে 

'€তই অচেতন বে, পে ডাকে সে শব্দে জাগিল 

ন।-ঘুম ভগিল ন।। তখন মাত। স্পর্শের শরণ 

লঙহলেন। স্থুকোমল করে ধীরে ধীরে ঘুমন্ত সন্তানের 

অঙ্গ ম্পর্শ করিলেন । সন্তানের ঘুম ভাগিয়। গেল-্ 

চমকিয়া উঠিয়। বসিল। স্পর্শ নিদ্রিত জনের ঘুম 

ভালিএ। দেয়_ন্ুযুগ্তকে জগাইয়া তুলে। স্পর্শে নি! 

ভাঙ্গে, প্রেম জাগে, প্রাণ অমৃভপিয়াপে অমৃতধামের 

দিকে বাত্র! করে। চন্দনতরুর সংস্পর্শ বনের অপর 

তরুও চন্দনগন্ধী হইয়া যার়। জআগন্ত অগ্নির সংস্পর্শে 
রুষণবর্ণ অঙ্গার যেমন রুক্তরর্ণ ধারণ করে, তেমনই 

সাধু ভক্কেয় অগন্ত ভেলদোময় দিবা কাস্তির স্পর্শে 
অঙলপের ন্যায় মলিন মানবের কুষ্ঞবর্ণ রূপও উজ্্বল- 

ভাব ধারণ করে। ম।নবের স্পর্শে মান বাচির। 

ষায়। তাই নিত্যাণন্দের স্পর্শে মোহনিহািভূত 

গাই মাশাই-এর ঘুম ভারঙ্গিরাহিল, গৌর।ঙগের প্রেমনর 

₹্পর্শে কন বিষয়াসক্ত সংসারী জনের প্রাণে 

বৈরগ্য-প্রেমের সঞ্চার হইয়।হিল, মহর্ষি দেবেন্্রনাথের 

রাশ 

ঠেলগ। এক্মজ্ঞানের নবীন আলোকে জাগির। উঠি- 
কাছল এবং ব্রহ্ধানন্দ কেশবচস্দ্রের স্পর্শে দেশে 

এক নব্যুগের আরবর্ভাঞ হইয়াছল । ইহার। ন| জাগা- 

ইলে দেশ আজিও আগিত না, ইবার। ন। ডাকিপে 

আজিও কেহই ব্রন্ষজ্ঞণের পতাকাঠলে আয়! 

দাড়াইত ন। এ ইহাদের স্পর্শ না শাইলে দেশের 

অক্ত।নাদ্দক।র আগিও ঘুচিত না। ইহ।র। দেখাইশেন 

তাই আমর ব্রন্মকে দেখিলাম, ইহারা গ।াঠ্হলণ তাই 

আমর! আস গৃহে গৃহে ব্রহ্ধনঙ্গাত গাছিলান। পুরাণে 

কথত করব, তাহার মতা স্থুণীতি দেবীকেম্পর্থ করিয়। 

ভগবানকে দেখাহয়াছলেন কিনা তাহা জানি না, 

কিন্ধ উপরে ক্ষ মহাপুকুলগণের স্পর্শ আামর। অনেকই 

অদৃশা ঈ্রকে স্পঃ দর্শন করিয়। ক্কতার্থ কইয়াছি। 
পন্মন্ধ আমর! ভগৰ।নকে ধোধততে পাই না - এত 

নিকটে আছেন- দেহ মন প্রাপে আছেন -তবু ধণি 

কৈ ভগবান কে।খায়? খধি বংললেন--এই যে এঞ্ছ 

করতল-ন্যস্ত আমণক্বৎ। আমর কিছুই দেখিতে 



পাইলান না-_-বলিলাঁম কই, সবই ত শৃনা-সবই ত অন্ধ, 

কার | যখন কোন দিদ্ধ মহাপুরুষ আলিয়! আমাদিগকে 

স্পর্শ করিলেন, স্খনই দেখিলাম--উর্দিপূর্ণমধঃপুর্ণং 
মধ্যপূর্ণং হদাম্মকম্। জ্ঞানীর সংস্পর্শ না! আসিলে 

অজ্ঞানীর জআনোগয় হয় না-প্রেমিকের সংস্পর্শ ন। 

জন্য, পাবাণ্হদয়ে প্রেষপল্প ফুটাইবার শ্সন্য, মর্ত্য- 

লোকে স্বর্গ পেখাইবার জন্য সাধু-ভক্তগণ ধরাতলে 
তবতীর্ণ হয়েন। প্রেমময় স্গবান শভুক্জনের ভিতর 

দিয় আমাদের অজ্ঞাতলারে তোমাকে আমাকে ম্পর্শ 

করিয়া যান। বসস্তের মলয়মারুত স্পর্শে যেমন শু 

বক্ষলতা চমকিয়। উঠে নব পঞ্জ নব পুষ্পসস্তারে 

নবীন সাজে সজ্জিত হয়-_-তেমনই প্রাণসখার পক্শে 

শুধহাদয় নরনারী হঠাৎ শিহরিয়া উঠে_শরীর রোমা- 
ধিত হয়__পাষাণহদয় দ্রবীভূত হুইয়| প্রাম-জলধার। 

চক্ষে দিয়! গড়াইয়। পড়ে । সেই অনুপম পরশমশিয্স পরশ 
পাই বলিয়াই এত রোগশে।কের মধ্যেও বাচিয়। আছি-- 

এত দুঃখদাগিদ্যের মধ্যেও হরিনাম গাছিয়। লাচিয়া 

বেড়াই । তোমর। কেহ কি তাহার স্পর্শ পাও ন!? 

ছে মাদের গাত্রে মলয় মারুত কি বিফলেই বহিয়া যায়? 

আমি সত্য সত্যই দেখিয়া থাকি প্রাণসখাকপ পরশে বিশ্ব- 

ভুবন জাগে। 

শছ্ের ন্যায় স্পর্শের শক্তিও অজেয় ও অময়। পিতা" 

মাতার পবিত্র পদধূলি স্পর্শে সন্তান সকল স্থানেই আপ- 

নাকে নিরাপদ মনে করে। পতির পদরঞজজ যে সতীর 

ললাটে সিন্দুরবিন্দুরূপে শোভা! পায়, সে সতীকে দেখিয়া! 

পাষণ্ড মানব ভয় পায়, যম দূরে সরিয়। দাড়ায়। ব্রক্গ- 

জ্ঞানী সাধুসজ্জনের পদধূলি স্পর্শে কত মান আপনাকে 

ক্কতাথ মনে করে। এই জন্যই পদধুলির এত মুল্য! এই 

জন্যই সংসারী লোকে সাধুহক্রপ্দিগকে নিখেদন কনে, 

“মতা1শয় |! আমার বাটীতে পদধূলি দিয় কৃতার্থ করি 

বেন ।” নিজের স্পর্শ দিয়] স্পর্শমশি যেমন কৃষ্ণবর্ণ লৌছুকে 

নুৰর্ণে পরিণত করে, তেমনই জগতের জ্ঞান ও ধর্ের 

প্রচারক 'এবং সভ্যতার আদি গুরু আর্যাগণ কৃষ্ণব্্ণ 

সভা গ্নার্ধ্য পশুবৎ মানবধিগকে আপনানের পবিত্র 

স্পর্শ দির সভাদাতিতে উন্নীত করিয়াছেন । ভার- 

তের আর্য ধধিগণ যদি তপন্যাবলে অদৃশ্য অব্যক্ত ও 

অক্ষর পরুব্রহ্ষকে না জানিতেন এবং যদি তাহাদের তপঃ- 

স্বাধ্যায়ের কথা, ব্রহ্মজ্ঞানের কণা, স।ধনভরক্গনের কথা, 

জ্ঞানবিজ্ঞানের কথ! প্রাণান্তক পরিশ্রমে জগতের চতু- 

দিকে প্রচার করিয়। ন। বেড়ীইঙেন, স্ধবে মনে হয় সমগ্র 

পুথিবী আজিও অঞ্ঞানান্ধকারে ভূবিয়। থাকিত, মানব- 

| 

২১ কলা, ৪থ ভাগ 

করিত, এবং ন্যারান্যার, পাপ-পুণয ও ধর্াধর্ের পার্থক্য 

ন! বুঝিয়। অসভ্য নগ্রবেশে আপিও বনে বনেই ঘুরিয়া 

বেড়াধত ৷ ভারতের ব্রহ্ম প্রানী আর্ধগণই লমগ্র ধরণীকে 

পদধূলি দিয়া! আজি সভ্যতার ও ধর্মের জ্যাতিতে সমু? 
হইলে আমাদের পাধাণপ্রাণে প্রেমপন্স প্রশ্ষ,টিত হয় | করিয়া তুলিয়া ছেন। 

ন। তোমার আমান নয়শের অজ্ঞানাদ্ধকার ঘুচাইবার 

দিনশেষে । 
( ্নির্মলচঞ্জ বড়াল, বি-এল ) 

দিনের জালে! মিলিয়ে গেল 

ফুলে! তারা) 

দিনের মৃত্যু-তাই কি হবি 
£থে সান্সা? 

জীবন-রাৰ অন্তে গেল 

হুল অআধ1) 

নতুন আলোর জাগবে আবার 

মিথো কাদা । 

যুবক”এর প্রতিবাদের উত্তর। 
গত অগ্রহায়ণ মাসের তববোধিনী পত্রিকায় আমর! 

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোব মহাশয়ের পুত্রের 

বিবাহ উপলক্ষে “বুবকে4*” উক্তির জন্য ষে আক্ষেপ 
প্রকাশ করিয়াছিলাম, “যুৰক*এর লেখক তাহ! “সমালো- 

চন” হিসাবে ধরিয়াছেন। আমর! কিন্ত অন্তরে বড়ই 

আবাত পাইন্নাই্ট আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিপাম, 
সমালোচনার হিসাবে করি নাই। প্রতিবাদ করিলেই 
সংকীর্ণতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু প্রতিধাদের তঙ্গীব! 

স্রেতেই তাহ! গরাকাশ পায়। 

বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অ।দিব্রক্গসমাঞ্জের মত 

খুবই উদার! মহর্ষি দেবেক্রনাথ প্রবর্তিত পদ্ধতি আদর্শমার। 
কিন্তু আদিসমান্জের প্রকৃত মন্তব্য কণ! এই যে, যে কূপের 

যেরূপ কৌলিক প্রথা, যে জাতির যেরূপ জাতীর প্রথা, 

তাহ সেইরূপই থাকুক ; কেবল সেই সকল প্রথা মধ্যে 

ব্রন্মোপাসনা প্রতিষ্তিত হইলেই ব্র্গে/পানকগণের ব্রত 

অব্যাহত থাকিবে ।” কাজেই আমরা জোরের সঙ্গে 

বলিতে পারি যে, পদ্ধতির বাহিরের কোন কুণপ্রথা একে- 

স্বরবাদের ও সুনীতির অবিগোধী হইলে তাহ! অনুমোদন 
করিতে কোনই বাধা নাই। 



নন, ১৮৪৮ “যুবক”এর প্রতিবাদে উত্তরা : ২১৭ 
আিিভভিত 

প্রতিবাদক মহাশগ পিখিয়াছেন__“আিলমাজের কোন | আোচন! করিবার আছে-_হর্তঘ!নে তাহার অবলর 

কোন মনের অন্ুদারত'র জন্যই আতীর্ষা কেশশচক্্র | নাই । আমর! বাছা কিছু বলনা আলিলাম, লেখ 

১০০ ১১, বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হই্যাছিলেন ৮” এই উত্তিভেই : জানিবেন ধে, তাহা বাদপ্রতিবাগের ইচ্ছার বশবর্তী 

(লেখকের অন্তত পক্ষপাতদুষ্টতা ঘে প্রকাশ পাইতাছে,: হইয়। নহে, কিন্তু সত্যই ব্রাঙ্মসমাঞ্জের মধ্যে সাম্পী- 

তাহাতে সন্দেহ নাই । লেখক যদি ব্রদ্ম'ননা প্রভৃতির | দায়িকতা ও তঙ্জনিত সংকীর্ণতা দেখিয়া এবং তাহা 

আবেদন এবং তাগার মহর্ধিগ্রদন্ত উত্তর মনোযোগের | ফলে ব্রাঙ্গসমান্ধের অনিষ্ট আশঙ্কা! করিয়া । আাঙ্মসমাজজের 

সহিত পাঠ করেন, তৰে আদিসমাজের বিরুদ্ধে এ “অনু- | মধ্যে এইরূপ সংকীর্ণতা লক্ষা করিয়াই পুজাপাদ রবীন 

দারভা৮ শব কখনই গ্রয়োগ করিতে পারিবেন না। | নাথও বলিযাছেন__“উপবীতচি হু ছার! সমাজে অধি- 

বিবাদের দেই আদিম কালে পরম্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে | কারতেদ নির্দিষ্ট হুর বলিয়। বাহার! উপবীত ধারণকে 

নানা অগ্ুদার ভাব! প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহ। জান। কথা, | নিমন্দ। করেন তাহারা কি এ তিস্তা করিবেন ন। যে অদৃশ্য 

কিন্ত বিবাদের পর নানাধিক অদ্শতান্দী অতীত হইয়া) | উপবীত দৃশ্য উপবীতের চেয়ে অনেকগুণে দৃঢ়? “টন্লতি- 

গিমাছে, এখন নিজেদের বৈশিষ্ট্য বাশিয়াও পরস্পরের | শীল ত্রাক্ষ” নামের পৈতাট| উচ্চ করিম! তুলিম্গা ধরিয়। 

সহিত মিঞনের সময় আলিয়াছে; এখন আর পরস্পরের | * * মহাশম হে জাত্যিমান, যে কৌলীনাগর্ব প্রকাশ 

গ্রতি অনুদার ভাব পোষণ বা অনুদ্ার তাষ। প্রত্জোগ | করিয়।ছেন, পিজ্ঞাস। করি, তাছ। ক্রি সর্বপ্রকার কুসংস্কার- 

করিবার অবসর নাই। বর্ষিত?” (তব প* ১৮৩৪শক জোরষ্ঠ) আমরা ইচ্ছ। 

আমরা উপরে যাহা বলি! আদিলাম, তাহার পর | করিযে, আদি, সাধাএণ ৰা নববিধান, প্রতোক শাখ। 

বেদান্ততীর্ঘ মহাশয় আসমা প্ভৃক্ত কি না,” এই প্রশ্মের | বত ইচ্ছ! নিঙ্গ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা! করুন, কিন্তু কেহ যেন 

উত্তর অনাবশ্যক বিবেচনা! কবি । আমরা যতদুর জানি, | অপরের প্রতি মনোমালিন্য পোষণ না করেন। আমাদেন 

তাহাঠে ইহা পুনরুক্ত করিতে কোনই দ্বিধা করিব না|] সকল কর্মে ষেন মৈত্রীই নিয়ামক হয়। আমরা এই 

যে, বিবাহটী পউভয়শিধ” পদ্ধতি অন্থসারে হয় নাই-_ | বিষয় লইয়! বাদগ্রতিবাদ ক্রয়! আর পরম্পরের মধ্যে 

একমাত্র আদিসমাজের পদ্ধতি অনুসারেই হইয়াছিল। এনটুকুও বিরোধের ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার অবসর 

লেখক অনেক ত্রাস্ত ধারণার বশবন্তী হইয়। আদি- | দিতে চাহি ন।। 

সমাজকে উপহ।ল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহার টি 

অন্য আমর! প্রত্যুপহাস করিতে ইচ্ছ। করি না, কারণ 

বিবাঁদকলহ ইন্ধন পাইলে নির্ধাণ হইবার পরিবর্তে বিস্তৃ- গ্রন্থপরিচয় | 

তিই লাত করে। কিন্তু এই উপহাসের ভিত্তস্বরূপে পুত্রের প্রতি উপদেশ ।-মূল্য ॥ৎ আট আনা । 

তিনি আদিসমান্রের বেদীতে অত্রাঙ্ধণ আচার্য্য বসাইবার | আমরা এই পুস্তকের দ্বিভীঘ সংস্করণ পাইলাম। এত 

বিরুদ্ধে যে আদিসমাঙ্গের গ্রচেষ্টার কথ! উল্লেখ করিয়া | অল্প সময়ে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হওুয়াতেই ইহার.উপ- 

ছেন, তৎন্ন্ধে তাহার ভ্রান্ত ধারণ দূর কর! কর্তব্য মনে | যোগিতা বুধ! যাইতেছে। ইহ! মির ইনৃষ্টিটউনন্, বঙ্গ- 

করি। লেখকের বোধ হয় ইহা! জান! নাই যে, ব্রদ্জানন্দ | বানী কলেগ্জিয়েট স্কুল, ওরিয়েপ্টাণ সেমিন।রী প্রভৃতি 

কেশবচন্জর আদিসমান্গ হইতে পৃথক হুইবাঁর পরও মহর্ধি- ৃ বিদ্যালয়ে পাঠ্যন্নূপে নির্বাচিত হওয়ার আমরা আনন্দিত 

দ্বেব হার লময়ে অব্রাঙ্গণ ভক্তিতাজন রাঁজনারায়ণ বঙ্গ | হইলাম । 

মহাশয়কে বেদীতে লইর| বলিতেন। লেইরূপ বর্তমানে ূ 0 90002] 2170 & 076 51005 --এই 

আচার্ঘয ক্ষিতীপ্রনাণও উপবীতত্যাগী ডাক্তার তীপুর্ণানদ্ব । বন্তুতাট পণ্ডিত সীতানাণ তত্বতুধণ য়গ|শয় কর্তৃক 

চট্টোপাধ্যায় মহাশর এবং অত্রাঙ্ষণ শরদ্ধান্পদ শ্রীবুক | সাধারণ ত্রাঙ্ধসমাজের বার্ধিক সভায় সভাপতির অভি- 

কুষ্চকুমার গ্িঅ মহাশয়কে লইয়! বেদীতে বসিতে ভ্বিধ! ! ভাবণরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। মুলা মাত্র চারি আন। 

করেন নাই। ইহ! প্রশিধান যোগ্য যে, আদি- । ২১১নং কর্ণগয়াণিন দ্বীট সাধারণব্র/হ্গদমাঙষ হইতে 

সমাজের অন্যান্য আচার্ধ্যগণ সানন্দে ইছাতে সম্মতি | প্রকাশিত । 

প্রদান করিয়াছেন। তব্বভূষণ মহাশন স্বাহ্ধলমাজের বিশেষতঃ সাধারণ 

আমরা সমন্ভাবগ্রণোদিত হইনা বলিতেছি যে, ত্রাঙ্গ- ৃ ব্রাহ্মলমাজের অগ্রাব ও তাহা পুণের উত্ধায়ের (বষগে 

সমাজের ভিতরে সাম্সদায়িক ভাবের আঁন্তত্বের কারণে ূ নিপুধণভাবে আলোচন। করিয়াছেন! তন্বচ্ষণ মহাশয় 

একট। “জাত-ব্রাঙ্ষের” উৎপত্তি হইয়াছে__তাহার ফল বে এ বিষয়ে ভাবিগ়াছেন। তাহা এই বক্ষত। হইতেই 

জাঁঘর। শুভ মনে করি না। এ বিষদ়ে অনেক কথা | বুঝা যার। কিন্ত আমর! তীভার নাগ চিন্ব।শীল 

০৮ পপ এপ শা ৮ পিসী 
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প্রধীণ আ্রাঙ্সের নিকট কইতে গ্রান্ধলমানের ভবিষাৎ | সঙ্গীত.গীত হইত। যহর্ধ এতই পুলকিত হইতেন যে 
কর্ণপন্থ। [কিরূপ হওয়া! উচিত সেলম্বদ্ধে আরও বিস্তৃত- | প্রায়ই প্রিপনাথ শাস্থী মহাশযর়কে ডাকিয়। বিষুগবাবুকে 
গ্জপে শুনিতে হচ্ছ! করি । পুরস্কত করিতেন । এই লকল লঙীতসভায় ৮রাজনাবারণ 

9191716 ০£10187/050195- ই্রমুনীজনাথ রায় এম্- | বন, ৬ঘিজেক্্নাথ ঠ।কুরঃ ৬ললিতমোহন সিংহ প্রত্তৃতি' 
এ বি-এপ, প্রণীত । গ্র্ঘটা ইতরাপীতে লেখা। গ্রন্থটা : মহাখগগণ প্রারই উপস্থিত থাকিতেন। একবার 
অতি সরল ভাবায় আগ্হোদ্দীপক ভঙ্গীতে লিখিত । | মহর্ধিদেবের হচ্ছান্ুসারে ১১ই মাথের উৎসব বোটে 
ইহ! পাঠে ব্রাঙ্ছলমাদের অতিব্ক্রিন ধার! বশ বুঝা যায় । ; অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এ উৎসবে লাপবিহারী বাবুর উপর 
গ্রন্থটাতে কয়েকটি চির্রআছে। কিন্ধুইঞার নাম ১1716 | সঙ্গীতের তার প্রদত্ত হুয়। মহর্ষি কৌতুকচ্ছলে বলিয়- 
০1 13191)1801907) না হইয়া “12০01001012 01 13191)1900- : ছিলেন-_'হইহা আমদেল্স অনাপি ত্রাহ্মলমা:জর উৎসব ।* 
1970” হইলেই ঘোধ হয় সঙ্গত হুইত। আধিসমাজের অন্যতম উপাচার্য ৬ শন্ভুনাথ গড়গড়ি 

এপ মহাশয়ের সহিত লালবিহারী বাধু ও তাহার কনিষ্ঞ 
ভ্রাঙার বিশেষ যোগ ছিল। তাহাদের উভয় ভ্ঞাতার একান্ত 

শোক-নংবাদ। আগ্রছে ও উদ্যোগে গাহাদের হুগলী বাঁলীন্ব আবাস- 
»লালবিহারী বড়াল।___আদিবাঙ্ষদমাজের | নিকেতনে কয়েকবার ব্রদ্দোৎলব হয়। পুঞ্যপাদ শ্ীযুরু 

পরমহিতৈষী আমাদের বহুদিনের পরিচিত শ্রন্ধাডাঁজন | রবীন নাথ এবং তদীয় অগ্রজ পৃজ্যপাদ ৬ত্যাতিরিন্নাথ 
বন্ধু লালবিহারী বড়াল আর নাই। ভিনি বিগ ২৮এ ! হই একবার এ উৎসবে যে/গ দেন। আ।জ কয়েক বৎসর 
মাঘ শুক্রবার তাহার হুগলী বাণী রোডস্ব ভবনে ব্রহ্ষমন্ত্র ধরিয়া লালবিহারী বাবুর স্বাস্থ্য ভজ হয় ; তৎসন্বেও ভিনি 
উচ্চারণ করিত করিতে পরলো!কে প্রয়াণ করিয়াছেন । | াছার হুগলীস্থ বাসভবনে “টৈতনিক পারমার্থিক সঙ্গীত 
মৃত্যুর সমর তাহার বঃক্রম প্রায় ৭২ বৎসর হইঘাছিল। ; বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠ। করিকা পুরাতন ত্রঙ্গাসঙ্গীত-চট্চার বিশেষ 
এই নুদীর্ঘ কালের মধ্যে প্রায় ৫* বৎসর ধরিয়া বাঙ্ম- | আয়োজন করিয়াছিলেন । মাননীর বিচ।রপতি স্যর আশু- 
সমাজের সঙ্গে তাহ খনিষ্ঠতম যোগ। আমাদের বতদুর | তোব চৌধুরী তাহারই বিশেষ আহ্বানে ততপ্র্তি- 
মনে হয়, হুগশীর ৬ গেকুলকুষ সিংহের সংপর্গে আসিয়। ূ টিত এঁ সঙ্গীতের কেন্দ্রস্থান হুগলীতে গিয়া জনসাধারণের 
আদিব্র/ক্ষসমাজের সহিত শাার এবং তদীয় কনিষ্ঠ ! উৎসাহ বর্ধন করিয়। আসেন। পুঁজ্যপাদ জ্যোতিরিন্্রনাথের 
্রাতা জীপান্নালাল বড়ালের যোগের প্রথম স্থচনা হয়। ; সহিত লালবিহ।রী বাবু? ঘনিষ্ঠতা উন্তরকালে বিশেষতাকে 
শ্বগণয় আচার্য বেচারাধ চট্টোপাধ্যায় বখনই কাল্না, বন্ধিত হইয়াছিল । লালবিহা' পীবাবু নিজ হুইতে ব্যয়ভার 
হুগলী, শ্রীরামপুর, ধর্মপুর প্রভৃতি ব্রাঙ্ষদমাজে প্রচা বার্থ | বন ক্রয় ব্যোতিরিজ্্রনাথের কয়েকথানি অমূল্য গ্রস্থের 
যাইতেন, এ হুই আতা যৌবনোচিত স্বকণ্ঠ লইয়' | নুতন সংস্করণ বাহির করেন) পাগ্নালালবাবুর দ্বিতীয় 
ত।হ/র সহিত মিলিত হইতেন এবং শী সকল ব্রাক্গ- ৃ পুত্র শ্ীমান শির্্মলন্ত্র বড়াল বালা হইতে জোঠভাত ও 
সমাজের উৎপবকে তাছাদের মধুর সঙ্গীত দ্বারা উৎসবময় ৰ পিতার নিকট হইতে ধর্মাভাব উত্তরাধিকার-সুত্রে লা 
করি! তুলিতেন। করিয়! সঙ্গীতরচনায় ও সর্গীতের আলাপে অনেক দিন 

মহর্ষি দেবেক্রনাখের চুচুড়ায় অবস্থান কালে এঁ ছুই হইতে আদিত্রাক্মদমাজের বিশেষভাবে সেবা করি! আ!পি- 
ভ্রাতার সহিত তাহার যোগ নিবিড় হইকস। উঠে। ত্রাতৃ- | তেছেন। লালবিহারীবাবুও মৃত্যুন্ঠে মামর! নিরতিশয় . 
স্বর উহাদের সঙ্গীতত্বার মহুধিদবকে প্রায়ই তৃত্ডি- । কার। পরমমাতা তাহার স্থশীতল ক্রোড়ে তাহার 
দন করিয়া নিজের! ধনা হুইতেণ। মহর্ষিদেব বখন | চির হান দান করুন, ইহাই আমাদের কামন।। 
বোটে করির1 গঙ্গাবঙ্ষে পরিভ্রমণ করিতেন, লাল- ূ চিন্ত।মণি বাবুর ৩য় পুত্রবধূ বিগত ৬ই 
বিহাপী বাবু, প্রাক্সই তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পান্নালাল | ফান্তন রদিবার আদিত্রাক্দদমাজের উাচারধয শ্রদ্ধেয় শীযুজ 
বাধুকে লইয়। তথায় উপস্থিত হইতেন ও উৎম1হ | চিন্ত/মণি চট্রোপাধান মহাশয় তাহার ৩য় পুর্জৰধূট়ীফে 

সহকারে আদিব্রাঙ্মসমাজের সঙ্গীতগুলি গাহিয় মহর্ষি- | অকালে হারাইয়াছেন। চিস্তামশিবাবুর উপর শে।কের 
দেবকে আনন্দে মাল্লুত করিতেন। কখনও কখনও | আঘাত উপযুণপরি চলিতেছে । পরমপিতা তাহার ওর 
লালবিছাপীবাবু, আদিসমাজের অবসগপ্রাণ্ড সঙ্গীতাচাধ্য | পুঅ ছিপেন্্রাথের অন্তরে সান্বন। বর্ষণ করুন এবং 
বিষুঃবাবুকে হালিলহর হইতে তুলিয়। লইয়া! মহর্ধির নিকট | পরলোকগত নামাকে তাহার প্রসারিত ক্রোড়ে সানন।ন 
উপস্থিত করিতেন ও তথ|য় হারমোনিয়ম ও মৃনঙ্গ সহ- | করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 
যে'গে মহ্র্ষিদেবের পছন্দমত একটির পর একটি অস্ধ- 



ফাঞ্তন, ১৮৪৮ আয়-ব্/য় ২৮৮৭), 

আদিত্রাঙ্মলমাজ | ব্যয়। 

আয়-ব্যয়। ব্রাহ্মসমাজ । 
| পাণের ৩. 

পৌষ ও মাঘ মাস, ১৮৪৮ শক, ১৩৩৩ সাল ।! কর্খমচারীগণের বেতন ১৪ ৩1/5 
্ আসবাব 7৮৩ 

আয় হিট ূ ডাকমাশুল ৭. %/০ 

পুর্ব্বকার স্থিত ২*৭/৯_ | ইলেক্টিক আলোক ১০৮৬ 

সমষ্টি ব্রাদার ]] ৭ ঠৈলৈ ১1৯ 

ব্যয় | ইহ ৃ ফ্রেশ পরস্কার কার বায় ॥/০ 

স্থিত ২৭৯৮৩/৯ ৰ হাওলাভ প্রদান ৬৩২. 

1 বারবরদারী ন৩/৬ 

আয়। ূ মাদোৎসবের ব্যয় মায় সমাজগৃহের আংশিক 

| | মেরামত ৫৮৮৮৩ 

ব্রাহ্মসমাজ | র কোম্পানীর কাগজ হস্তান্তর করণ জন্য ৩৫২ 

যা বিবিধ 1৮৯ 
চু িটিীরিরিরটিরিলরি ওজন 

বশেষ কাযের দান ৮২ সমষ্টি 
১৪৫৮1 / 

মাঘোৎসবের দান ১২৯ তত্বাবাধিনী ] 

খপগ্রাহণ ২৯1৬/০ কাগজের হ্বল্য প্রদান ৫৮7৮৬ 

বণ্ডেড ওয়্যারহাউস্ ৬ পন্দিক! ডাকে পাঠাইবার মাশুল ৯দ৩ 

| কর্মচারীগণের বেতন ২২৪, 

হাগুলাত আদায় শি বিবিধ 
ক), 

টি 

নিরিহ | সমষ্টি ৯৩1৮৩ 

সমহি ৪০৫০/৬  যন্ালয়। 

। কর্মমচাকসীগণের বেতন ১৫৬/৬৩ 

তত্বাবে!ধিনী | জলপানী ৮/* 

পত্রিকার বকের মূল্য ২১৭৪ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ১০1৪/৩ 

পত্রিকার হাল মূলা রী ৰ মাঁঘোৎসবের জন্য কার্ড ও খাম 

মু ্ খরিদ (অপরের ) ১৭৮ ৩ 

পত্রিকার নগদ নিক্রয় রা র প্রুফের জন্য কাগজ খরিদ ২।০ 

পত্রিকার মাশুল ২/০ | ছাপার কাগজ ৬৯1/০ 

বিজ্ঞাপনের মুল্য আদার ২৩২ ৃ ছাপার কালি ২" 

্ট এ জিত -) প্রেসের জন্য তৈল * ১৩ 

সমহি | রর গেলি বাধা দড়ি ০ 
০0 ডাক মাশুল ৮৬ 

য্ত্রালয়। রি রি 

অপরের পুস্তকমুদ্র ৫৮৯ | ক্রস খরিদ 5 
কাগজের মূলা আদায় (অপরের) ৩০৪।৪/০ ৰ লেই প্রস্তত জন্য খরচ 1৩ 

দণ্ডরী, (অপরের) ৩৩৪৮/৬ র বিবিধ 2 __ ডি যর 

| সমষ্টি * ২৬২৮৩ 

বেতন পু ৮৪৯ 

পুস্তকালয় ূ সমাছ্ধের পুত্তক বিক্রয়ের কমিশন ৩৮, 

লমাজের পুস্তক বিক্রয় ২৮।/০ ডাক মাশুল রর 

| ৪ অন্যান্য | 
অপরের পুস্তক বিক্রয় রি গীতার মুল্য শোধ ৫৭০ 

মাশুল আদার ১৮০ মাশুল ৪%০ 

গীতারহস্যের মূল্য আদায় ২৪৯২ এ কমিশন ১৭| ০ 

মাশুল » ৭11৮০ «এ অন্যান্য টির টীর্সো 

সমষ্টি ২৮১1/০ সমষ্টি ৯৪1৩. 
বির়াররাররারিতী নর 

০ 

বর্র্য সমষ্টি ১৯৭৩/৬ সর্ব সম ১৯৯৯৯ 



সঙ্গীত-নায়ক রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী প্রবর্তিত। 

প্রবেশিকা 
( সচিত্র ) মাসিক পত্রিক। 

সম্পাদক-_ছ্বীশরৎুচন্দ্র চট্োপাধায় রূপদক্ষ, 

সঙ্গীত সম্বন্ধে একমাত্র (সচিত্র) মাপিক পঞ্জ্রিকা। 

বাঙ্গলার মালিক-পত্রলমূহ্থের মধ্যমণি সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিক।” | ইহ।র সঙ্গীত সম্বন্ধীয় 

আলোচনা, প্রবন্ধ ও স্বরলিপি বৈশিক্টে বাস্তবিকই গামানুঘায়ী যশ; অক্ষু রাখিয়াছে। 

তৃতীয় বর্ষের আরস্তেই ইহার আন্তরিক ও বাহ্যিক পৌষ্ঠব বারা সকলকে মোহিত করিয়! 

সকলেরই প্রিয় হইয়। উঠিয়াছে। হ্বপ্রপিদ্ধ কলাবত গাঁমক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর" 

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্রীবুক্ত দিলাপকুমার রায়, গ্ীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 

শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রনাথ মজুমদ।র, ্ীযুক্ত উপেক্দ্রনাথ মিত্র, সেখ কাদের বকা, শীযুক্ত ছুর্লগচন্ 

্রচার্য্য, শ্রীযুক্ত তুলসাদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্ীযুক্ত নিশ্মলচন্জ্র বড়াল, শ্রীমতী বাণী দেবী 

প্রীমতী সাহ!না দেবী, শ্রীযুক্ত। মেহিনা সেনগুপ্তা প্রভৃতি স্বনামধন্য লেখক-লেখিকাদের 

অনৃত লেখনী -প্রদৃত উপহারে পরিপূর্ণ সঙ্গাত বিজ্ঞান প্রাবেশিক। প্রতিমামেই নিয়মিতরূপে" 

বাহির হইতেছে । তিনরঙা, একরওা, লাইন, হাপটোন চিত্রে ম্বশোভিত ॥ আজই তিন 

টক প্রেরণ করিয়! গ্রাহক ঞেশীভুক্ত হউন । 

প্রাতসংখয। _৮ আনা মাত | প্রকাশক- আর, বি, দান 
বর্ধক মুল্য--৩২ টাঁক। মাত্র ৮ সি, লাগবাজার গ্্রীট, কলিকাতা । 

মি 

মোক্তারমিপ ইনিষ্টিটিউমন্। 
মোক্তারী পরীক্ষার্থাদের স্বর্ণ সুযোগ । 

হাইকোর্টের কতিপয় উকিলগণের উৎসাহে উক্ত স্কুল গঠিত হইয়াছে ; আগামী মার্চ মাস হইতে 

ক্লাস নসিবে। ছাত্রগণ দ্বুলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস ্রাচার্য্য (হাইকোর্টের উকিল ) মহাশয়ের 

(নকট ৫নং রামকান্ত মিস্থি লেন, বনুবাজর পোঃ আঃ কলিকাতা, এই ঠিকানায় আবেদন করিলে 

অন্যান্য বিষয় জানিতে গা(রবেন। 



আদর্শ মিষ্টান ভাঙার 
(২০৬ নং কর্ণগয়ালিস্ প্রীট, জীমানি বাজার ) 

. আমাদের এখানে সর্বববিধ মিষ্টান্ন অতি বিশুদ্ধ ঘ্বৃতে প্রস্তুত হয়। আমরা বিবাহাদি উৎসবের 
কণ্টাও লইয়৷ থাকি । আমাদের দোকানের বিশেষ স্থবিধা এই যে বলিয়। খাওয়ারও বন্দোবস্ত আছে । 

ন্ট 

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগদ্রিখ্যাত 

পাগলের মহোৌধধ। 
৫০ (পঞ্চাশ ) বশুসর যাবত আবিষ্কৃত হইয়। শত-সহত হুর্দান্ত পাগল ও সর্ব প্রকার বায়গস্ঃ 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে । মুচ্ছ?, মুগী, অনিদ্রা, হিগ্রিরিয়া, তক্ষুধা, স্মায়বিক ছুর্ববলত! প্রস্ততি রোগে 
জাশু ফলপ্রদ ও অব্র্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনা মূলো পাঠাই । প্রতি শিশি মূল ৫২ পাঁচ টাকা । 

এস, শি, রায় এগ কোং 

১৬৭।৩ কর্ণগয়া-"স সীট, কলিকাত। 

আঙ্গি অতি আহলাদের সহিত জানাইতেছি যে ডা. 0. 1১7) আবিষ্কৃত পাগলের মহৌষপ আমার এক পিতব্য 

বাবার করিয়া বিশেষ উপক্গার পাইয়াছিলেন ৷ শাহর উন্মাদরোগ প্রবল ছইলেই তিনি উহ! ব্যবহার করিতেন 

এবং ভাক। অগ্রনিতে কলের ন্যায় কাধ্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া! নির্ভয়ে প্রত্যেক উদ্মাদয়োগীর 

জন্য ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতে পারি। ইতি- 

৫(১বি, বারাণসী ঘোষের সেকেগু লেন 
যোড়াসাকে।, কলিকাত। । ] শ্ীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর । 

১০; ১২। ২৪ 

১শিনিএ, গণ কার 
|... র, বেহালা প্রোঃ১২৪ পরগণা ॥ 



স্থাপিত সন ১২৬৫ সাল। 

ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড চেমস্ফোড বড়লাট বাহাহর 
ও লর্ড রোণাল্ডসে বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাছুর কর্তৃক পৃষ্ঠপৌধিত 

বটকৃষ্ণ পাল এড কোং 
সর্ধপ্রকার বিলাতী ও পেটেন্ট বদ, চিকিৎসার উপযোগী বস্ত্রাদি, সুরা 

পশ্চচিকিংসার ওবধ ও যস্ত্রাদি ও বৈজ্ঞানিক যস্ত্রাদি বিক্রেতা, 
৭ হেড অফিস £-_-১৬৩ নং বন্ফিল্ডম্ লেন, কলিকাতা । 

শাখ! অফিস $-_-৩* নং শোভবাঞার হ্বীট, কলিকাত!1। 
হামিওপ্যাথিক বিভাগ £-_-১২ নং বন্ফিন্ডম্ লেন। চক্ষু ও ঢসম! বিভাগ ১১২ নং বন্ফিল্ডল্ লেন। 

শাখা৩* শোভাবাজার সীট । দস্তচিকিৎস! বিভাগ ২---৬ নং চায়না বাজার লেন। 
আমুর্বেদিক বিভাগ £--৩* নং শোভাবাজ।র স্রীট। স্থর। (বভাগঃ_৭ নং বন্ফিন্ডস্ লেন । 

ফ্যাক্টরী £--৩ নং বীরপাড়া লেন, দমদম জংসন । 

রিসার্চ ল্যাবরেউরি-১৮নং শশীত্ষণ স্থরের লেন, হাটখোল। পোঃ, কলিকাতা! ( 
১। আমাদের এই বিভাগের অভিজ্ঞ ও রসায়নবিদ্ ব্যক্তির সাহাব্যে আমর সকল প্রকার পদার্থ, 

জল, ওঁষধ, নর! ও মোম প্রভৃতি এনালিপিস্ ৰা বিশ্লেষণ করিয়। থাকি এবং মুত্র পরীক্ষাও বিশদরূপে 
হইয়া থাকে | পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়। রাসায়নিক যন্ত্রাদিও এই স্থান হইতে সরবরাহ 
করা হয়। ৃ 

২। এই স্থানে বিবিধ প্রকার আবশ্যকীয় পেটেপ্ট ওষধাদি প্রস্তুত হইয়া! থাকে। 
৩। সোড! লিমনেড প্রস্থৃতি উৎকৃষ্ট পানীয় জল এইখানে প্রস্তত হয়। [২৬২ 

এলিকার অশ্বগন্ধ! | 
স্মুতিশন্তি হ্রাস, মাথাঘোরা, কার্যো অমনোযোগিতা, হিগ্রিরিয়া, সর্বপ্রকার মানসিক বিকার, রক্তাল্জ 

তকালবান্ধক্ শুক্রতারলা, পুরুষন্বহানি, বন্ধ্যত্ব, কাস, ক্ষয়রোগ, বাত, ডায়াবিটিস বা বহুমুক্র, অগ্নিমান্দ্য, 
অজীর্ণ, অয্লারাগ কোস্ঠিবন্ধতা প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ । সেবনে অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম- 
জনিত দৌর্ববল্য দুর হয়, দেহে নববলের সঞ্চার হয়। বহুকাল রোগভোগে ক্ষীণ ও অকম্ণ্য ব্যক্তি. 
স্বাস্থাসামর্থ ফিরিয়া পাইবেন । ইহ! সুস্বাদু ও স্ফগ্তিকর। 

“পানা” 

পদ্মকুন্ুম তৈল । 
সোগং্গ, গুণে ও বর্ণে সকলেরই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কেশের মুল দৃঢ় করিতে, লাবণ্য বৃদ্ধি 

করিতে, মস্তিক্ষের সকল প্রকার উগ্রতা বিনাশপূর্ববক শীতল করিতে ইহার সমকক্ষ তৈল অভ্ভাবধি আবি- 
দ্রুত হয় নাই । 

ইহ বিশুদ্ধ তৈলের সহিত অনেকগুলি পরীক্ষিত মুল্যবান ভেষজসংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে-_শিরঃ- 
পীড়া, শিরোধূর্ণন, ন্নায়ুবিকার ও ছুঃন্বপ্রের ইহা একটা অমোঘ শাস্তিকারক তৈল; বিলাসীর একমাত্র 
আদরে র.সামগ্রী, বঙ্গললনার সোহাগের বসত । 

ধাতাদের অত্যধিক মস্তি চালনা করিতে হয়, এই তৈল তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী--কেশের 
অগালপরুতা, চুল উঠিয়া যাওয়া, মরামাস,ক₹* দক্রু প্রভৃতির একমাত্র প্রতিষেধক । 

এই মছোপকারী তৈপ বিশিষ্ট উপাদানে প্রস্থৃত। সকলকেই ব্যবহার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করি। 

কেন জ্বরে ভূগিতেছেন ? 
মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এগু বা ংর এডওয়ার্ডস্ টনিক । 

সেৰনে ম্যালেরিয়া, আসামের কালাদ্র প্রন্তুতি যাবতীয় জ্বররোগ একবারে সবর দুরীডৃত হয় ॥ 
মুল্য _বড়বোতল ১৮৭ ছোট বোতল ৪৮* মাশুলাদি দ্বতনত্। 
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রি গুন ৬ 

| 1 | 

সি / রি 

“রন্ধ ব। একমিগমগর জানীর।গ্ং কিঞনাসীরদিদং সর্বহনথজৎ। তদেব-নিভাং জানসনন্তং শিবং শ্বতস্থরিয়বরবমেকসেব।[ঘতীয়ম 
মবব্বব্যা পি নর্্বনিরন্ত, সর্ণ্য শ্রং সর্ববধিৎ সর্ধিণক্িমদ্রর্ষং পূরন প্রতিমমিতি | একস্য তন্যযোপাসনয়। 

পারজিকসৈহিকঞ্চ শুজগবতি। তশ্মিন্ প্ীতিন্তস্য প্রি্নকাধ্যসাধনঞ্চ তন্পাগনসেবণ্। 

সম্পাকে__ 

তন্ন ঠাকুর ও জাগার জানান চৌধুরী ডি, রি | 
সহ্ঃ সম্পাদক-_ প্রক্ষেমেক্্রপাথ টাকুর বি, এসসি । 

১। সার্বজনীন ব্রচ্মোৎসবে সভাপত্তির অভিভাষণ ্ তীর রথ ঠাকুর ১১০ ৩৯১ 

২। এমিয়েলের জার্নাল 4 শ্ীহিমাংুপ্রকাশ বায় কর্তৃক অনুদিত .** ৩১৮ 
৩। বুদ্ধবাণী .. : রক্ষিতীক্নাথ ঠাকুর .*, ৩০৯ 
৪ | দেবেস্ত্রনাথের বালাকথ। . . আচার্য শ্রীল তীশচন্্র চক্রবর্তী এমএ ৮... ৩১২ 

৫। ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইল্স কাউয়েল শ্রীপঞ্চানন রায় ,*০ ৩১৪ 

৬। ব্রঙ্গনংস্প্শ ধ্লীবসস্তকুমার ভট্টাচার্য্য রর ৬১৭ 

৭। বঙ্গভাষার সহিত দ্রাবিড় তায়ার লৌসাদৃশা ভ্রীঘমিরময় দাস বি-এ .. রি ৩২৯ 
.. ৮7 আদিত্রাঙ্গলমাজেয় অধ্যক্ষলভার কার্য্যবিবরণ ৬» ১০৩২১ 
মি আদিব্রাক্সমাজের পরিচালকবর্থ  * .আরীক্েমেশ্রনাখ ঠাকুর বি, এসপি. ৮৮৮ না তিহং 
১৪। ্রস্থপরিচয়--পীবন। কাবা )১ 1119 9215101 0০1৮ 119892109 » ৭ রি রি 

১১ শোকসংবার--” প্রমিলাহন্দরী দেবী 3 “কির মলিক ১. ৮ 2 

১২। সংবাদ_-প্রা্থনালাগে হিয়কোৎসৰ । ৫ রে সি ৩২৫ 

:. ৯৩। ছালপ্ানি ক, এ টি ৩ 
৫৫ নং অপার টিপুর রৌোড্ কলিকাত।, আদি ধসধাহিি ঈরুপগেপাল চক্রণর্ভী হান ুস্তিত ও প্রকা(শিত। 

সাল ১৩৩৩।  খৃঃ ১৯২৭। সম্বত, শপ কলিগতাবৰ ৫€*২৭। চৈজ। 

এ পিক বাতিক মূল্য ৩২ টাকা আমিবরাঙ্ষসমাজের বর্ধাধ্যঙ্ষের নামে 
াকমাণ্ডল ৬, আন। | এই সংখ্যার মূল্য ।* আন) ,..... পাঠিইতে হইবে। স্পা: 

শা শে সপ ২০০০ বাজনা 

নাল প্ব, রত 



ন্যি চ্কা দ্গ্ে 

| শীতল সিরাপ ূ 
লেবু কলা 
কমলা-লেবু : ভ্যানিল৷ 
লাইম-জুন কডিয়াল রাম্প্রবেরী 
গোলাপ ফুবেরী 

স্যাকারিন নাই, কে!ন একার রাপায়নিক উপাদান নাই--কেবল 

বিশুদ্ধ চিনি, ফলের গন্ধ, ফলের স্বাদ, ফলের বর্ণ। 
টক চিনির রসে ছু ফৌট। লেবুর তেল দিয়া 

তৈয়ারী বাজে সিরাপ নয়। 

এক. গেলাম জল বা সোডা, 
ছু চামচ “বেঙ্গল কেমিক্যাল” সিরাপ; 

এক খণ্ড বরফ-_ 
ইহা! অপেক্ষা উপাদেয়, লোভনীয়, স্সিগ্ধ পানীয় 

আর কিছুই নাই,। 

7/০ যোতল। ৯৮০ ডজন। 

সর্ধত্রে পাওয়া ঘায়। 

তম্বত্রুভ্ল তন্কন্বি্ষাল ও ৃ 
ক্কাম্প্ীসিভভিল্ক্যাত ওল্পান্ক সন হিনন্নিতউিভ। 

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 
সপ» পাত এন রাস সার ওর 



ধা কসবা 

রিনি 
“শ্রক্ধ ব। একমিগমখ শাপীনগিং কিঞন।লীদিগং সধিমগ্গং | ভদোব শিতাং আনমনন্বং শিবং বরস্মরিরবয়বমে করেব।(৭ 

সর্বঘবা(পি স্বনিয়ন্ব, সা শ্রযং সর্মবিৎ সার্ধপরিমদ বং পূর্ম প্রতিষমিতি । একদা তসাবোপাসনক। 
পরজ্রিকমৈহিকক্চ শতন্তবঠি। তন্সিন্ প্রীতিগ্তদা প্িরকাধালাধনক তদুপাঁসনষৰ* ) 

সম্পাদক-_ 

আক্ষিতীব্দরনাথ ঠাকুর ও ডক্তর স্ত্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এসপি 
সহঃ সম্পাদক-্্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-লি। 

একবিংশ কল্প 

চতুর্থ ভাগ 

১৮৪৮ শক 

কলিকাতা 

৫৫নং আপার চিৎপুর রোছ্ 

আদিবাহসমাজ যনে 

শ্রীরণগে।পাল চক্রবন্ধী ছারা 

মু্রিত ও প্রকাশিত । 

সাল ১৩৩৩। খুঃ১৯২৭। সম্বং ১৯৮৪। বলিগতাব ৫*২৭। 



তত্ববোধিনী পত্রিকা । 
একবিংশকল্প, চতুর্থ ভাগ। 

১৮৪৮ শক, ব্রাঙ্গসম্ঘৎ »৭। 

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী। 
ঁ 

বিষয় । লেখক পৃষ্ঠা । 

অঞ্জলি-_- শক্ষিতীজনাথ ঠাকুর 
৭৬ অগ্রলি_-রুদ্রদেবন্ধ। ১৭১ ; ৭৭ অঞ্জলি-সরুজ্দেষত। ১৭২ ; ৭৮ অঞ্লে--ধর্ণাপ্রবর্তক দেবত| ১৯৯; 
৭৯ অগলি-মহেশ্বস্ব দেবত। ২** ; ৮ অঞ্লি--শক্তিসাগর দেবতা ২০ 

অধ্যক্ষসভার কার্ধযবিবরণ-_.আদিত্রাঙ্গমমাঞ্জের (৯ই আশ্বিন ও ১৫ই ফাল্তন) ১০ ১৯২১ ৩২১ 
অন্পসমস্য। ও কৃষি - গ্রীনির্মলচন্দজ্র বড়াল বি-এল -** ১০৬ 
অতয় ( কবিত1) ভীনির্মলচজ্জ বড়াণ বি-এল রঃ ১৫৫ 

অন্থুবাচী গ্ীচিজামণি চট্টোপাধ্যায় রর ১৭৬ 
আগ্নেয়গিরির আত্মপ্রকাশ জীপঞ্চানন রায় ০০০ ১৫৮ 
আমের গিরির গুগুরহস্য জীপফানন রায় 2 ১৩১ 
আদিআাক্ষসমাজের পরচালকবর্ণ ভীক্ষেমেত্নাথ ঠাকুর বি. এস-সি **. ৩২হ 
আদিশৃরের পুতে বজ্ঞ সন্থন্ধে কয়েকটি কথা উক্ষিতীক্্নাথ ঠাকুর ১০০ ২০১ 
আর-ব্যর ৯৯৯ ২৯৪ 

১৮৪৭---১৮৪৮ শকের কার্থিক পর্যাস্ত ২২৯; ১৮৪৮ শের জপ্রহ্থায়ণ ২৪৭ ; ১৮৪৮ শকের পৌব ও মাঘ ২১৯ 

আর্ট ও সাহিত্য (সমালোচন! )-- 
'কাশীপুর নিব!সী' হইতে ১৬৯; “হত বাদী” হইতে ১৯৭ 

উপদেশ ও উপদেশক শ্ীরমানাথ পালিত ১৫৩ 
উড়িষ্যায় ইংরজশাসন রারমহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারার়ণ রায় বি-এল ১" ৯৬ 
উড়িষাঁয় পাঠান, মোগল ও মারহাউ্রা-শাসন রায়মহাশক় শ্সতীক্নারারণ রা বি-এল  -** ৬৩ 
উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ রাযমহাশর শ্রীসতীন্ত্রনারায়ণ রায় বি-এল *** ১২৯ 

এমিয়েলের জার্নাল উ(হিমাংশতপ্রকাশ রায় কর্তৃক অনুদিত ৪৬7 ১২৩7 ১৭৬১ ৩০৮ 
ওপারে (সমালোচন। )-- 

“াকাশ্রকাশ' হইতে ১৬৬ * 

* কর্তব্যসাধন . শীক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর রা ২৬৭ 

কর্খচারিনিয়োগ- -আদিত্রাহধসসাজের ূ ৪ ২২২ 
কথায় নয় কাজে শীক্ষিতীজ্্রনাথ ঠাকুর রর ২৪৯. 
কাউয়েল--_ভাকার এড ওয়ার্ড নাইল্স্ শ্পথশানন রায় ১৮১) হও৩7 ২৬৫) ২৯৯) ৩১৪ 

কালা-আজার ও সার উইলিয়াম লীষম]ান ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়াঁরিলাল চৌধুরী ডি, এস-সি ২১৯ 
ক্যার্ডিশ্রঘণ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবতীক্কুমার মন্তুমদার এম-এ,পি-এইচ.ডি ১৬৭ 

কুশারিকথ! ও রাট়ীবারেজতেদ ক্ষ তীজ্নাথ ঠাকুর রি ২৮১ 

কোন্ বারে কোন্ পঞ্চস্রাব্মণ আসেন ভীক্ষিতংজ্রনাথ ঠাকুর *** ১১৫ 
গান জপফানন রাজ “০ ১২৬7 ২১৯ 

গাগা দেবীর বিলাতগমনে হক্ষোপাসন। ধীক্ষিতীজনাখ হকুর ৮** ৪৭ 
গার্থস্থা-সংবাদ-- | 

আদ্ধ-- ৬ ইচ্যাষরী দেখা ৩; 
সপিগ্তীকন্ণৈকোন্দিই আন্ধ-- ৬তা(রিণীচক্বণ গুগা ১১২: 

গীতায়হস্য (সমালোচন। )-- 
“দৈনিক বহসভী' কইনে ৮৩ 

গুরু ও শিষ্য শ্রীক্ষিতীন্ন'থ ঠাকুর ৮৭ শু 
গ্রন্থপরিচয়-_ ূ শক্ষেমেন্্রনাথ ঠাকুর 

সাধক কমলাকান্ত ; গ্রহবিপ্র ইতিহাস; প্জীবোগীরাজ গন্ভীরনাখ-প্রসঙ্গ ; 'রামরাজন্ব' ও 'টাকার্ মাহায্মা' ১০৮; ঈখরের 

্বরাপতত্ব ও প্রার্থনা; আল্মোঙ্গতি ; পুঙ্ের প্রতি উপদেশ; 30195 ০01 4১10) 7 এাচীন চিজ; পদ্গপরিচয় ব! 

(দৈ ০01 3996০18 ) রহ্বম্বীপ ১০৯; জান্দোগ্যোপনিবৎ ( পরার্ধ ): আর্থিক উন্নতি; 991281076 0০158190 

9০1১০01 1৬908১০ ) নীলাচল ; লমাজয়েশু; আর্যাসমাজ কাহছাকে বলে? 11) [010891521 1৩6118101 

(0876 1) ; ত্বগবদপীতিনাল। ১১৪ 7; ৩ 173£1151) 58057 13০০৮ 1৬ ১ ৩৬ 15061191) পা,58919 0301 

০০ 1) ৩৮7 16011917 1718051261012 20101092১৯৪ 7 হক! ২২৯, সুই ভাই ২৪৭7) অতি আধুনিক 

বাংল। কথাস।(হিত্য; রামান্ণ-+বাঙ্গীক্ষি-ক্দগুসরণে ২৭১; পুত্রের প্রতি উপঙগেশ (২য় সংক্ষরণ): 0৮৮ 901170921 

৬০০০ ৫০ 05917 9807915 7 5106 01 2222001সায ২৯৭ 5 জীবন (কাবা )7 [5 551970 

(00119£5 0198525171৩ ২৫ ী 

চাষার গান ঞীনির্শলচত্র বড়াল ধি-এল ও ৫৫. 

জাগে! হিন্কুহান ( হ্বরসন্থাদসহ) . শ্রীক্ষেযেজনাথ ঠাকুর বি, এস-ল লীষাণী দেবী বধ ৮৩৮ 



বিধক্জ। লেখক পৃষ্ভ। | 
জান ও ধর্পের উল্নতি ( সমালোচন1 )-্" 

“জন্মভূমি' হইতে ১৯৭ রঃ 
জ্যোতিরিক্রনাথ গ্- গ্ল,ন'প ঘোষ এম-এ *** ৪৩; ৭৫ 
ঠোছ। প্রস্তত জগ তীন্মনাণ ঠাকুর | ১৯ 
ঢাকার আক্ষবিবাহ ঈ প্সিীন্থনাখ ঠাকুর *** ৯ ১২৬ 
সত্ববোধিনী পত্রিকার সৃল্যপ্রাপ্তিশ্বীকার ( ১৮৪৭--১৮৪৮ শণকর পৌষ পর্যান্ত ) ২৭৩ 
তোমারে নমস্কার (কবিতা) ভীনিশ্মপচন্্র বড়াল বি-এল ১ ৬২ 
দানপ্রাপ্তি 
দিনশেষে (গান) 

ঙ 

১৭০) ২৪৭; হণ ৩২৫ 

ঞ্রঁনির্শলচন্ত্র বড়াল ২৯৬ 
দেবেজ্রনাথ ও তাহার গুরুজন আচার্ধা শসতীশ5ম্তর চক্রবর্তী এম-এ ০** ২৮৫ 
দেবেশ্রনাথের বাল্যকথ। আচার্য শ্ীসতীশচন্ চক্রবর্তী এম.এ ৩১১ 
দেবেজ্রনাথের বিদাশিক্ষ। ও হিম্তুকলেজ আচার্য শ্রীসতীশচন্ত্র চক্রবন্তী এম-এ ৮০০ ২৬৩ 
ঘারকানাথ ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তি চারা এস হীশচন্ত্ব চক্রবর্তী এম- এ **ত ১৮৯৮) ২৯৬ 
ভিজেন্্রনাথ ঠাকুর ভীনৃপেন্ররফ চ্রোপাধ্যার ২৭ 
ধর্মসাধনে কর্ণের আবশ্যকতা অধ্যাপক শ্রীউপেন্্রনাথ বল এম-এ ২৩১ 
ধর্শে সাম্প্রদারিকত। ও ত্বন্ববিবাদ ্ক্ষি শীন্গনাথ ঠাকুর ৫১ 
নবজীবন অধ্যাপক শ্রীউপেজনাথ বল এম-এ ১১৮ 
নববর্ষের উদ্বোধন প্রনিষ্মলচজ্জ বড়াল বি-এল ৯ 
“নীরব তশ্মী”” সম্প্রদায় শ্ীক্ষিতীন্্রনাণ ঠাকুর ৬৬ 
নৃতন ব্রক্ষসগীত (প্রাতঃকাল )-_- *** ২৭৮ 

ভুমি হে জগপতি _জীক্ষিশীন্দ নাথ ঠাকুর ২৭৮; এই আলোর ভব! অদীম আকাশ, তুমি আমাদের থাকতে সহার-- 
জ্নিশ্মলচন্স বড়।ল ২৭৮। 

( সায়ংকাল )-- 
পথে যেতে ডেকেছিলে, আর রেখোন! আধারে, আপগি আমার ফোন্ খানে, তুমি ঘে আমারে ঢাও--স্রীরবীন্নাথ $1কুর 
২৭৯7 পরাণ জাগিল রে. তাহারে আজিকে ডাক, প্রাণের মাঝারে ঝা, হৃদয়ে তোমারি নাম নিরখি, শঙ্কর শিব সন্কটহারী, 
পাল তুলে দাও-_জ্ীক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর ২৭৯--৮১; আপনি যখন হৃদয়ে. বিশ্বেশ্বর মশিরে আলি, গ্রাণ মল ডুবানো- আীনিন্দল- 
চক্র বড়াল ২৮৭ 

নৈতৎ ত্বপুযুপপদ্্যতে শ্রীনায়ায়ণ ভারতী ২১৩ 
পঞ্চত্তাঙ্গণ ও সাঁতসতী ব্রাঙ্গণ শ্রীক্ষিভীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৩ 
পঞ্চব্রাহ্দণের বংশপরিচর শ্ীক্ষিতীন্ত্নাথ ঠাকুর ২২৫ 

' পন্জাবলী--ঞীনারায়ণ ভারতী; রায়ধাহাছুর প্রীীননাথ সান্রাল ; প্রীযতীন্রকুমায় বহু টা ১৬৩৬ 

পাপ ও তাহার প্রতীকার জীশিতিকঞ& মলিক ৮** ৮৯ 
প্রতিবাদের উত্তর ৮০০ ২৯৬ 

শঁতাাদেশ ও পরীক্ষিত সত ডাঃ ভীযুক বনওয়ারিলাল চৌধুরী ভি. এস-সি ২১২ 
প্রভাতী ( সমালোচন। )-- 

'গদ্ধবশিক' হইতে ৮৫ 
প্রসাদী কুল অভ্র ; বিহয়বিধ ; জন্স ও মৃড়া ভুল; জননী হইক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুর ৭ 
পাচা সঙ্গীতের বাণী জীবাণী দেবী *৯ 
বধু আমার-_ শ্রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর 

বন্ধু আমার ১; পুকোচুরি ১; বিরহে ২ দর্শনে ২; জীবনল।ভ ৩৩: বিপথে ০; বিবাদ ৩৪; আবিকাৰ সম্থাদে ৩৪: 
সন্ধামপণে ৮৭; আনুরে ৮৭7; বিরহে ৮৮7 প্রেষপ্রবাছে ৮৮; শাগ্তিতিক্ষ। ৮১; প্রাপ্তি পান্তি ১১০; পেসতিঙ্গচা ১১৩ 

তুষি আর আঙ্গি ১১৪; বিচ্ছেদের ভয়ে ১৪৫7 ভুইী সগ1১৪৫; শার্ধিপ্রার্লা ১৪৬; বিয়হের ফাল ১৪৭; কলসংক্ষধ্র 
সঙ্গী ১৪৭; আখ!লব।পী ১২৮ | 

বঙ্গে পঞ্চহাক্ষণ কঘ্বার আসেন স্ীক্ষিত'জনাথ ঠাকুর ৩৫: 
বঙ্গে পঞ্চব্রাঙ্গণের আগমনবিষয়ক আরও করেকটি কথ! গক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৭৩ 
বর্ষচিন্ত লীচিন্তামণি চ্টে।পাধ্যার এ 
বঙ্গভাযার সহিত দ্র।বিড় ভাষার সৌসামশ্য শরীঅমিরময় দাস, বি-এ পু ৩২, 
বারুণী হইচিন্তামণি চট্াপাধ্যায় ৭ 
থাসগৃছ ব্ীরাধারমণ বন্দ্যোপাধায ন্ 

বাশী বাজান কি ভাল? ীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ৫৭ 
বিজ্ঞাপনে ও চিত্রে স্বৈগাচার জ্রীনারার়ণ ভারতী ১২৯ 

বিবাহমঙ্গল-স্বরণিপি--. 
এ মিলন হের হোক প্ীনির্শমলচন্ত্র বড়াল বি-এল ১০৪ 

ুদ্ধবাণী ভীক্ষিতীজনাথ ঠাকুর ৪ রহ 

ভ্জ্ধসঙ্গীত ( ন্বক্জিপি-স )-- 
ডোগার য়! চাই জননী শনির্শবলচজ বড়াল বি-এল টি 



রা 

বিষয় । লেখক | পৃষ্ঠা । 

জীবন অশধায়ে মোর $॥ি,*পাচন্দ্র বড়।ল বি-শ্ল ক৯* ১ 

বেল। চলে মজে তোমা ( হীক্ষিতীন্রন।থ ঠাকুর ) শীণশ* দেবী রী শি 

'্মরপেক্ষি রূপ হেগছে উন": চন্ত্র বড়াল বি-এল রঃ ১৬৬ 

এই যে প্রভাত আলে! শ্রী'নর্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল ২৪৪. 
করুণার সাগর কপাল দাও হে ৬/%:-751 দেবা ৯০০ ২৫৩ 

অন্দপংস্পর্শ ভী- গ্তকুমার ভট্টাচার্য্য ০০০ ২৯৩) ৩১৭. 

আজগথণের প্রতি মবিনর নিবেদন শ্রীকাপী প্রসন্ন বিশ্বাস 2 ২৫৫. 

ব্রঙ্ষলমাজে সকধীর্ণতা ই.ক্ষি লীন্ত্রনাথ ঠাকুর ২১. 
আঙ্গধর্শের প্রকৃতি ( সমালোচন। ) 

'বঙ্গবাসী' হইতে ৮৪; 'আনন্দব।জার' ও “প্রাতিষ্তা' হইতে ৮৫ 

ভগবতৎকথা (স্মালো5ন। ) 
'ফরোয়া 9 হইতে ১৬৭ 

চট্রনারাঘ়ণপরিচয় আক্ষিতীঞজনাথ ঠাকুর ০৬৪ ২৫৮ 
ছট্রনারায়ণ প্রভৃতির বঙ্গে আগমনের ক।রণ জীক্ষি শন্ত্রনাথ ঠাকুর যি ১৪ 
নমন্্রীকার | ১৭৪ 
স্রাস্ত পথিক (কবিতা) শ্ীপঞ্চানন রার নহি ২৪ 

মনর্ষির আম্মতীবনীতে বর্ণিত বাড়ী ও বাগান আচার্ধা শ্রী তীশচন্দ্র চক্রবন্তী এম-এ *** ২২৮ 
মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ কার়বাঞ্জাহুর শ্রীদীননাথ সাল্গ্যাল 2? ২৬৭ 
মহাভারতের নীতিবাক্য ৬অনাথকৃষঃ দেব কর্তৃক সংগৃহীত ১৮৭ ) ২১৬ ১ ৪১ 
মুক্তি কোথায় ? ই্ক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর রর ২ 
যুগবার্ত কথক 'ীহেমচন্্র কবিরদ্ধ ৮৮৯. ২৮৮ 
"ঝুবক”এর প্রতিবাদের উত্তর ০০ ২৯৬ 
রঙ্জালয় ও দেশোন্নতি ভীক্ষেমেন্নাথ ঠাকুর ০,৮১৫) ৩৭ 
রাজর্ধি এত্রাহিম বল্থী সম্বন্ধে ক্ষগ্মেকটী গল উমৌলবী অমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ কাব্যনিধি ১৫৫ 
রামমোহন-স্বতিসভা (সংবাদ) ৮৮০ ২১৬ 
রামানুজ স্বামী | শ্রীকালীগ্রসন্ন বিশ্বাস ১৯7 ৫৩) ১০৫ 
রিক্ত (গান) শ্রীনিন্দলচন্দ্র বড়াল বি-এল ঠ ৩৭ 
শব্ধ ব্রহ্ম জ্ীবসস্তকুমার ভট্টাচার্য »০৯১৭৮) ২৩৫ 
শিক্ষকত সম্বন্ধে বকিঞ্চিং কবিগুণাকর শীআশুতোয মুখোপাধ্যায় বি-এ.*, ১৬২ 
"শাকসংবাদ-_ র 

»কুষঃগোবিন্দ গুপ্ত, নীলমণি দে; ভ্যভীগ্রুনাথ রায় চৌধুরী ৩১; ৬লীল| দেবী; জ্রীষর্তী কমলা দেবীর ন্বামী; 
৬দেবেননাথ মল্লিক ১১২; কবিরাজ ৬যামিনীতৃষণ রার; ৬হেমাঙ্গিনী দাশ ১৩৩) করেল ৬ ধর্মদাস বনু ১৭০; 
এরীীলকান্ত মুখোপাধ্যায়: ডাক্তার « ডি এন, রায়; ৬দ্বিজেন্দন।থ বু ১৯১; স্বামী শঙ্ধানন্দ ২৪৬; ৬নীঁলম! দেবী 

২৭২ ; লালবিহারী বন্কাল ; টিন্স।ষপিবাধুর পুত্রবধূ ২৯৮; প্রমীলাহ্কন্দরী দেবী; কিরণচন্্র মলিক ৩২৫ 

সঞ্তচনবতি'তম মাঘো২ংসব সু. চ, চ. টি ২৬৯ 
সমালোচন! ( পত্রিক। )--ব্রিশুপ ;) শক্তি জক্ষেমেক্্রনাথ ঠাকুর ১২৮ 
সংবাদ -__ | | 

শ্মতিনত।--৮আশুতোষ চৌধুরী; পুজাপাদ রবীন্ন।খের জন্মেৎসব ৩*; ভবানীপুর ব্রাঙ্গমমাজের সান্বংসরিক উৎসব শ৬) 
পুণাহ; তত্ববোবিনী পিক! ১১১; বিশরষ্রনজ্বের শান্তিশাখাব আমন্থণ ১৩৩; অধাক্ষসভ| ১৭; জন্মতিথি উৎসব-_ 

জ্ীমান হাদবানন্দ নাগ চৌধুরী ; ব্হোলা জ্রাপ্ধ সমাজের সাগ্বংসরিক উৎসব ১৯৫: তন্বধোধিনী পত্রিকা ২২; রামপুর 
ব্রা্গসমাজ, ডউুণ্টাডাজ। ব্রঙ্গসমাজ ; পুস্মকবিতরণ ২৪৬: প্রার্থনসমজে হীরকোত্লব ৩২৫ 

সংহিতাকালীন আর্ধ্যাবর্ত শ্রীমশোকনাথ ভট্টাচার্য ৪০ 
সঙ্গীত-রদ্বাকর তত ১৬৩ 

স্জীতে ভাব শ্রীনির্ম্মণচন্দ্র বড়াল, বি-এল রি ২৪ 
সর্ধবনাশের বিরুদ্ধে লংঞাম  আক্ষেমেন্্রনাথ ঠাকুর বি, এস-লি ** ১২৫ 
সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ ( অধ্যাপক ৬মতয়কুমার মজজুনদ!র এম-এ) অধ্যাপক শ্রীবতীক্্কুমার মজুমদার 

এম-এ, পি, এইচ-ডি কৃত অন্থবাঁদ ২১) ৫৯7 ৮১ ১৮৪; ২৩৮ 
পার্বাজনীন ব্রঙ্গোৎসবে সভাপতির অভি ভাষণ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি সির্দূহ 
লুদিন-ছুর্দিন ( কবিতা) স্রীহুমায়ুন কবির ৪৫ ১৫২ 
“স্থায়ী বা আস্থায়ী* রায়বাহথাছুর গ্রীনীননাথ সাঙ্সযাল -৯* -১গ 

চিত্র-সৃটী। 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর বৈশাখ-সংখ্যার মুখপত্র । 
প্রমথ চৌধুরী [ জ্োতিরিজ্রনাথ অস্িত ] আবাঢ়-সংখ্যায় সুখপত্র । 
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রর আযাঢ়-সংখ্যার যুখপব্র । 
উইলিয়ম রদেনই&াইন রর “লি আবাঢ'সংখ্যার মুখপত্র । 



পরকস্বাদিতীয়ং | 
সিস্ট 
সস - 

্ একবিংশ কল্প 
টা /স্ ই চতৃথ ভ'গ 

রা ২, চৈত্র, উজ ৯৭। না ০ 
১৮৪৮ 

_ তজ্সরোধিনীপ্রারকা 
প্রঙ্ধ ব। একলিনমশ শাপীন।গত [ক £নানীবুদিদং দবিমহগং। 'তরেলিতাং আণননগং শিবং শখ তনানিহবয়বসেতে 

সর্বববাপি সর্বনিমন্ত নি ঘং নর্িবিৎ দরধিশর্রিমদ্গাং পূর্ঘপতিবমিতি ॥ একদা তসোবোপাসনয় ৯২৩১৩ 

পার্রিকমৈহিকঞ্চ এভগ্লতি। ভশ্শিন্ প্রীতিস্থনা প্রিয়কাধযসাধনঞ্চ তগপাসনমেব*। 

সম্পাদক-- 

্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডক্তার স্তীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এসসি 

সহঃ সম্পাদক-_প্রীক্ষেমেক্দ্রনাথ ঠাকুর বি এস-লি। 

কলিগতান্ধ ৫*২৭। সম্বং ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৭। শক ১-৮৪৮। সাল ১৩৩৩। 
০১ 

সমস ০৯০৯৬ শা শীত শক 
শী অত পপ 

টিটি পপ 

পাম্প রাজারা ত্ঞা নিতু ৭ পট ০৮০ 
চিত ৩ স্পা 

রি ৰ পতির এই মহান ভার আমি হামার এই ক্ষুত্র মস্তকে 

বহন করিতে স্বীকার করিয্াছি। যে ঈশাণচন্দর সার্বজনীন ব্রন্মোৎসবে সভ 

আভিভাষণ। বন্র অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মহাহ্বা রাজ। রাম- 

(গ্রক্ষিতীপ্রনাথ ঠাকুর) মোহন রায়ের গ্রন্থাবশী আমার মহজগহা হই; 

য়ছে, যে নগেন্্রনাথ টট্টাপাধায় অসীম হাধ্যবস।- 

ঘের ফলে রাজ রামমোহন রায়ের জীবনী প্রদান 

করিয়া বসরের পর বঙসর শত শত যুপকের 

সম্মুখে এক মহ।ন আদর্শ ধারণ করিতেছেন, সেই 

পরলোকগত ঈশানচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় 

যেসকল অজ্ঞাতনামা কিন্তু নারবকমী মহাপুরুষ 

ত্রাঙ্গদমাজের অক্লান্ত সেবায় শীরবে দেহপাত 

কারা গিয়াছেন, তাহাদেরও উদ্দেশে ননক্ষ!র 

করিয়া, প্রণে নববল সঞ্চয় করিয়া, এই সভার 

ভিতর দিয়া সার্নজনীন রব্রাঙ্গার্মের প্রচারভার 

গ্রহণ করিতে সাহস করিয়াছি । যে শিগবানের 

কৃপ। হইলে পঙ্গু যে, সেও গিরি লগ্ঘন করিতে 

পারে; ঘুক যে, সেও বন্ত! হইয়া উঠিতে গারে, 

ভামার দু বিশ্বাস, সমাগত বনুগাণের সচায়ত। 

যে ব্রঙ্গাণ্চের মধ্যে কত শত মহ সূর্বা পরি- 

জমণ করিতেছে; যে বঙ্গ ত্যহনে জাগায়ে 

জেযাতি ফিরে কোটি সূষ্যলোন” ; যেখানে এ 

অসীম আকাশশ্িত এক একটা নক্ষত্র এক একটা 

সর্ধ্যসমান সেখানে আমাদের এই পৃথিবী কঠ 

| ক্র । আবার যে পৃথিবীতে কত শত সাধু মহাত্মা 

ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিসা মোক্ষপথে দ্রুত 

গতিতে ছুটিয়া। চলিয়াছেন, সেখানে আমার ন্যায় 

| দীন হীন মলন বঙ্গবাসী কি কষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হর ! 

আমার ন্যায় এক ক্ষুদ্রশক্তি দীনহীন ব্যক্তির উপর 

আরজকার কাঁ্যপরিচালনের গুরুভার সন্যস্ত 

হওয়ায় আমি নিজের অকমঠতি, কমে, লজ্জায় 

সত্যসত্যই ব্যথিতচিন্ত ও (য়মাণ হইয়। পড়িতেছি ! 

কিন্ত সম্মুখে রাজা রামমোহন রান, মহধি 

ব্রঙ্গানন্দ কেশব্চগ্, ভক্তিভাজন ; ও সহানুভ্তি 'গরাপ্ত হইলে সেই শগবাণের আাশী- 

বর্ণ আমিও এই মহাভার অরেশে বন কাপতে 

পারিন। 

অ।জই বা এন সাধুনহাসমাদিগের সমাগম হইল, 

কেন? অনন্ত আকাশে প্রতিদিন মে গ্রাহ হণন 

স্পট ০ পপ সপ” ৮ পাপা শা শী সপে শা ০৮2 

শপ ০ ০০ পপ 

দেবেন্দ্রনাথ, 
ৃ 

রাজনারায়ণ বন, শাঙ্ধ।্পদ প্র হাপচন্দ্র, আচাবা 

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অক্রাস্থবা্মা মহাপুরুষদিগের 

দৃষ্টান্ত পাইয়। পদে পদে স্মলিতপদ হইবার জাশঙ্কা 

সাক্বেও ভগবানের নামপ্রগারে অগ্রমর হইবার 

ভানন্দ হইতে কে আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে 2. পুর্বিসমুদ্রাকে রগ করিয়া উদিত হয়, আজও 

তাহাদেরই দৃটান্তে, তহাদেরই চরণওলে দাড়াইয়।  প্রগাতে সেই সূর্ই উদিত হইয়াছিল। ' এতিিন 



২৩০২ 

যে বায়ু প্রবাহিত হইয়! আমাদিগের ীবন দান 

করে, আজও সেই বায়ুই আমাদিপের জীবনদান 

করিতেছে। 

শস্যশ্যামন্ব করিব! 

জাতুবীই প্রবাহিত হইতেছে। 

সাধুসজ্জবদিগকে এখানে নব উৎসাহে নব আনন্দে 

জাগ্রতভাবে আসিতে দেখি কেন? আদ্যকার দিনে 

কি নতনন্ব, কি বিশেষত আছে যে, তাহার বলে 

তাঁকুষ্ট হইয়া আজ আমরা এই স্থানে সমাগত 

হইয়াছি? 

এবারকার ব্রঙ্গোৎসব গামাদের মিলনোতসবে ৷ 

পরিণত হইয়াছে । আমাদের পিতামাতা পরা.মশ্বর 

আমাদের সকলকে মিলিত করিয়াছেন, এবারকার 

ঙ্গোত্সবের ইহাই বিশেষত্ব । শাখানিন্বিশেষে ৷ 

সকল ব্রঙ্ষোপাসক ভগবানের চরণপুজার জন্য 

বিন! বাধায় বিনা দ্বিধায় একত্র মিলিত হইবেন, 

আমাদের এই আশা, ভামাদের অনেক বঙসরের 

এইট প্রাণের আকাঙওক্ষ। আজ সাফলা লাভের দিকে 

অগ্রসর হইতেছে, এবারকার উত্সবে তাহার বিশেষ 

প্রবাহিত হয, মাজও সেই । 

তবে আজ এই 

পরিচয় পাইয়। আমাদের ছাদয় আনন্দে উৎফুল্ল | 

হইয়া! উঠিতেছে। বহুকাল যাব মিলন সাধনের 

জন্য আমর! অনেক কথা বলিয়ান্তি। গনেক বত্তৃততা। 

করিয়াছি এবং আমর! ব্যক্তিগত ভাবে অনেক 

চেষ্টাও করিয়াছি। কিন্ত মনে হইতেছে, এবার 

মিলন শুধু কথায় পর্যবসিত হইবে না, কাধ্যে 

পরিণত হইবে । মনে হইতেছে, সকল ব্রক্মাপা- 

সঞ্কেরই অন্তর হইতে মিলনের জন্য একটা কাতর 

পার্থনা উঠিয়াছে, এবং ক্গবান যেন সেই প্রার্থনায় ৰ 

সাড়া দিযাছেন। মনে হইতেছে, ভগবানের মঙ্গল 

বিধানে ব্রাক্গসমাজের পুনরভাদয় সমুপশ্ছিত। 

আজ এই মিলনক্ষেত্রে ভগবানের নামে আমা- 

দের সকলেরই হৃদয়তম্ত্রী সমন্ভাবে বঙ্কার দিয়া 

উঠুক। টদারতম ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বীজ- 

মান্তর উপর স্থুপ্রতিিত সত্যধর্টের উপর দীড়া- 

ইয়। সকলে একপ্রাণে মিলিত হও । আজ এই 

নবজাগরণের দিনে সেই পরমপুরুষ ভগবানকে 

একমাত্র পিতামাতা জানিয়া জীবনকে ধন্য কর; 

এবং শুধু কথায় নয়, কাজেও মিলনের এই মহা- : 

গান্ত্র দীক্ষিত হও--সংগচ্ছধবং বদধ্বং সং বো 

তত্ববোধিনা পত্রিকা 

প্রতিদিন যে জাহুবী বন্থ হ্ধরাবে; শুভ অবসরে সমস্ত ভেদাভেদ ভূলিয়। 

২১ কলস, ৪ গাগ 

মনাংসি জানতাং--এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথ। 

বল এবং পরস্পরের মন অবগত হও । বর্ধমান 

সমস্য 

বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনে 
৷ নির্ভয়ে অগ্রসর হও | বর্ধমান জাগরণকে আরও 

| জাগ্রত করিয়া তোল। 

আজ মনে পড়ে, আমাদের যোড়াস।কোস্থ 

ভবনে যে দিন প্রথম ব্রাহ্ষসন্মিলন হয়। সেই 

গথম সম্মিলনে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার 

কর্তৃপন্দমগণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে সমবেত 

হইলেও বেদীতে একসঙ্গে বসিয়! উপাসন। করিতে 

সম্মত হন নাই। কিন্তু মহর্ষির প্রযত্বে ও উৎসাহে 

তাহাদের মন হইতে মে ভাব ক্রমশ বিদুরিত 

হইয়! গেল--তথন, পুরাকালে যেমন বিভিন্ন খবি 

একই যচ্ছ্ধের অধবধ্য, সামগান প্রভৃতি বিভিন্ন 

মঙ্গের ভার গ্রহণ করিতেন, ব্রাক্জামমাজের বিভিন্ন 

৷ শাখার আচাধ্যগণও সেইরূপ পুরাকালের মতান্তর 

ও মনান্তর ভুলিয়া বগুসর ব€স্র ব্রাঙ্গাসম্মিলনের 

| উপাসনাকার্য্যের বিভিন্ন অংশের ভার গ্রহণ করিতে 

লাগিলেন। 

আজ মনে পড়ে, যখন মহর্ষিদেব তীহার পার্ক- 

্বীটস্থ ভবনে ত্রাহ্মলাধারণকে সম্মিলিত উপাসনায় 
| আহ্বান করিয়া, তিনি স্বয়ং উপাসনার মুখপন্তন 

করিবার জন্য উপর হইতে আমার স্বঙ্ধে ভর 

দিয়া উপাসনামগ্ডপে অবতরণ করিতেন । আজ 

মনে পড়ে, সেই উপ্াসনামণ্ুপের মধ্যস্থলে বসিয়া 

তিনি যখন স্থুগন্তীর বেদমন্ত্রে উপাসনার সূত্রপাত 

করিয়া সমগ্র মণ্ডপটাকে কম্পিত করিয়া তুলি- 

তেন ; এবং সেই উপাসনায় যখন সম্মিলিত ভক্ত- 

মণ্ডলী সমন্বরে যোগদান করিতেন, তখন আমার 

সর্ববাঙ্গ কিরূপ রোমাঞ্চিত হইত । 

মহর্ষিদেবের জীবিতকাল পর্য্যস্ত ব্রাহ্মদমাজের 

প্রাচীন নেতাগণ এই ভাবে আনন্দছদয়ে প্রতি 

বশুসরই ব্রাহ্ষসশ্মিলনের অনুষ্ঠান করিতেন। 

মনে হয় যে, ঘষে সময়ে বাহিরের অনুষ্ঠান স্থচার- 

রূপে সম্পন্ন হইলেও ব্রঙ্গোপাসকর্দিগের অন্তরে 

প্রকৃত মিলন সংঘটিত হয় নাই, তাহাদের মন 

হইতে দলাদলির ভাব তখনও বিদুরিত হয় নাই। 

সম্ভবত সেই কারণেই মহর্ষিদেবের তিরোভাবের 

ূ 

ৃ 
ূ 

্ 
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ূ 
| 

| 
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পর এই সম্মিদিত উপাসনার জন্য ত্রাচ্ষাদিগের | পুর্বনবন্তা নেতাগণ, 

মধ্যে আর কোনই আগ্রহ বা উদ্যোগ “দখি নাই। 

অবশেষে আজ কাযক বৎসর হইল, আমার 

কয়েকটী বন্ধুর আগ্রহে ও উদ্যোগে আমি 

মাঘোতদব ও ভাদ্রোৎসৰ উপলক্ষে সম্মিলিত উপ1- 

সনার ব্যবস্থা করিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ 

ক্রয়াছিলাম । নান। কারণে তাহা পরিত্যাগ 

করিতে বাধ্য হইলাম-_অবিচ্ছিন্নভাবে ধারাবাহিক- 

রূপে তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। কিন্ত 

আমরা প্রাচীন খধিদিগর নিকটে এই সত্য 

আশ্ব।সবাণী লাভ করিয়াছি যে, কল্যাণকণ্মের 

অন্ুষ্ঠাত। কদাপি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ শুভ 

কণ্ম নফল প্রসূ হইবেই। এবারকার এই মিল- 

নোগুসবে সেই আশ্বাসবাণীর সত্যতার প্রত্যক্ষ 

পরিচয় পাইতেছি । সম্মিলনের সেই যে বাজ 

রোপিত হইয়াছিল, গাজ তাহা ষে স্বৃহতড মহীরুহে 

পরিণত হইয়া ব্রাঙ্মসমাজের সকল শাখাকেই, 

ব্রক্মাপাসকমাত্রকেই ছায়াপ্রনানে উদ্যত হইয়াছে, 

ইহাতেই আম] অত্যন্ত আশান্বিত ও আনন্দিত 

হইতেছি। 

ব্রোক্ষসমাজের সমস্যা নির্ধারণ করিয়া সকল 

ব্রক্মোপাসকের মিলিতভ!বে তাহার নিরাকরণ 

করাই আজিকার নালোচ্য বিষয় । ব্রাঙ্মসমাজের 

সর্ববপ্রধান সমস্যা হইতেছে-"রাগাসমাজের আর 

্ প্রয়োজন আছে কি না। বর্তমানে ব্রাঙ্মগাসমাজের 

কণ্মক্ষেত্রে নামিলে সর্নবপ্রথমেই চারিদিক হইতে 

' এই এক প্রশ্ন কানে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, যখন 

চতুর্দিকে শত শত ধন্মসমাজ জাগিয়া উঠিয়া! নিজে- 

দের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এবং ০সই সকল 

ধা্নসমাজ যখন বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়! 

প্রকারান্তরে ব্রক্ষদমাজেরই মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ 

করিতে উদাত হইয়াছে, তখন ব্রাক্মসমাজের 

দাড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় 

কিনা? যদি দেখা না যায়, তবে ব্রাঙ্মাসমাজের 

সমাজসমস্যা বলিয়। কোন কথাই উঠিতে পারে 

না। কিন্তু প্রকৃতই বর্তমান যুগে ব্রাহ্মঘমাজের 

কি শ্রয়োজন নাই? ইহা সত্য রটে যে, বিভিন্ন 

ধর্মমসম'জ ও বিভিন্ন কর্ম্মসংঘ ব্রাঙ্মাসমাজের অনেক- 

গুলি কাধ্য গ্রহণ করিবার ফলে, ব্রাঙ্মাসমাজের 

সস 

সার্বজনীন ব্রন্মোংমবে মভাপতির অভিভাষণ 

| নিশ্চয়ই আছে। 
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তাহাদের সবসাময়িক অন্ধ- 

ক।ারর মধ্যে উহার প্রয়োজন স্বভাবত বেরুপ 

তীব্রতাবে প্রাণের ভিতর অনুভব করিয়া ছলেন, 

| এবং অনুভব করিয়। যে বলের সহিত তাহা" প্রচার 

করিয় গিয়াছেন, আমাদের অনেকেই ব্রাক্মম।জের 

প্রয়োজন তত তীব্ররূপে অনু তব করিবার অধকাশই 

পাই না; কাজেকাজেই ত্রাঙ্গমমাজের মুল পহুন- 

ভূমি উদারতম অসাম্প্রদায়িক সত্যধন্মের কথা সেই 
পূর্ণববন্থী মাচার্ম্যদিগের ন্যায় উপযুক্ত বলের সহিত 
প্রচার করিতেও উত্যক্ত হই না। কিল্গু রাঙ্গা - 

সমাজের উদ্দেশা কি সত্যই সর্াতোভাবে সংসিন্ধ 

হইয়াছে ? যতদিন মানুন সীমাবদ্ধ থাকিবে, এবং 

যতদিন মানুষ সাম্প্রদায়িকতার হাত সম্পূর্ণ এড়া- 

ইতে পারিবে না, যতদিন মানুষ ক্ষুদ্বতা লইয়া খেল! 

করিবে, ততদিন ব্রাঙ্গাসমাজের উদ্দেশ্য সম্পূন সংসিদ্ধ 

হইতে পারিবে না, এবং ততদিন ব্রাঙ্গলমাজের 

পুয়োজন অন্পীকৃত হইতে পারিবে না, ব্রানশ্ম- 

প্রচারও ব্যর্থ বলা যাইতে পারিবে না। বর্কমান 

বশুসরের প্রথম অবধি যে গুহবিবাদ ও অন্তবিরো- 
ধের বহি প্রজ্থলিত হইয়! সমগ্র ভারতভ্তুমিকে স্বীয় 

করালগ্রাসে কবলিত করিবার উদ্ভোগ করিয়াছে, 

ধর্প্টের নামে অধর্দ্মের যে বিষবীজ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 

হইতেছে, সেই গৃহবিবাদ, সেই অস্তবিরোধ, সেই 
অধর্ধের বিস্তারই আজ আমাদিগকে স্থম্পষ্ট 

দেখাইয়। দিতেছে যে, ব্রাঙ্গাদমাজের ন্যায় উদারতম 

বীজমস্ত্রের উপর স্থপ্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রয়োজন 

এখনও পলীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার 

বিরুদ্ধে যে বিধময় ভাব শিক্ষিতদের হাদয় আধকার 

করিয়া আছে, তাহাই ব্রাঙ্গসমাজের প্রয়োজন 

সবলে সপ্রমাণ করে । 

মিলনমন্ত্র সাধনের জন্য, শান্তি সংস্থাপনের 

জনা, দেশের মঙ্গলের জন্য, জাতীয় কল্যণের জন্য 

ব্রালাসমাজের ন্যায় উদারতম একটী সমাজের দীপ্ত 

দীপ সমুজ্কবল রাখা আবশাক। শাম্তবৈসবের 

দ্বন্ব, গুরুবাদের সহিত, সম্প্রদায়ের চরণ সম্পণ 

পরাদীনতার সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দন্্, শত- 

বিপ দুর্নীতি অনাচার 'ও কদ[ঢারের সহিত অন্তরের 

সম্ভাবের দ্বন্ব যখন দেশকে ছিন্নভিন্ন করিয়। তুলিতে: 

ছিল, সেই সময়ে ভগবতপ্রেরিহ সত্যধন্ম ব্রাহ্ম 
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সমাজেরই তৈতর দিয়। অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবার 

এই যে হিন্দুমুস্গমানের ভীষণ দন্দ আমাদের 

শাস্ময় দেশে চতুর্দিকে অশাস্তর উত্ম খুলিয়। 

দিয়াছে, *আমার নিশ্মাস, সাম্প্রদায়িকতার হাত 

হইতে টা না করিলে, ষে নামেই অভিহিত 

কর না*কেন, ব্রাঙ্গপশ্মের অসাম্পদায়িক সত্য 

তাল্তারে গ্রহণ না করিলে, এবং তাহা বলের সহিত 

কথায় ও কার্য্যে প্রচাঞ্ী করিতে না পারিলে এই 

ছন্দ্বর বীজ মরিবে না, চিরন্তন শান্তি সংস্থাপিত 

হইবে না, দেশে কল্যাণ স্প্রতিষ্িত হইতে পারিবে 

না। 

চক্ুক্মান ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে 

যে, সমগ্র ভারতে আজ এক মহ নবজাগরণের 

যুগ নামিয়া আসিয়াছে । ধীরভাবে আলোচনা! 

করিলে দেখিবে যে, এই নবজাগরণের সুত্রপাত 

হয় ব্রাঙ্গামাজের সংস্থাপন হইতে । রাজা রাম- 

মোহন রায় ত্রাঙ্গমাজের নাকারে যে জাগরণের 

বীজ এই ভারতভূমিতে রোপণ করিয়াছিলেন, কে 

তন্পাকার করিবে যে, আজ সেই বাজ প্রকা মহী- 
০০০ পা পপ ০০০০ সপ পম জপ রি রিনা 

পা
না
হা
র 

টি জপ আপ শপ 

ব্রার * সপ 

মে না
র চস সথ পর 
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২১ কল্প, থ ভাগ 

সু ১০ 

। অবনমিত নিতে পারিয়াছেন। রাজা রামনোহন 

রায় সেই যে জাগরণের নব্যুগ প্রণর্তিত কারয়া 

 গিয়াছেন, গ্গাজ শতান্দী পবে সেক্ট নবযুগের সান্ধ- 

বগহ পরিণত হইয়া! কেবল তারভকে নহে, সমগ্র! 

জগণাকে আআয় দিতে চলিয়াছে। রামমোহন রায় 

সবব:ঙগীন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার যে এক 

আশ্চঘ্য ভাবতরঙ্গ চালাইয়া দিয়াছিলেন, আজ 

সেই রঙ্গের জগদ্যাপী প্রসার দেখিয়া কাহার হৃদয় 

আনন্দিত হয়! ত্রাঙ্গসমাজের আবির্ভাবের 

কারণেই ভারতবানী নিজের হারানিধি মনুধ্যস্থকে 

খু 'জিয়। পাইয়াছে, এবং সেই মনুষ্যত্বের উপর 

দাড়াইয়াই ভারতবাসী আজ জগতের মহাসভায় 

নিজের আসন ম্থুদুঢ় করিবার জন্য ন্যাধ্য দাখী 

সক্ষম হইতেছে । এই মনুযাহ্ধকে খুঁজিয়া 

না 

করিতে স 

ৃ 
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পাহবার ফলেই আজ বিভদ্তানাচাম্য জগদীশচন্দ্র : 

বনু বিজ্ান/ববয়ক নবভর সষ্য আবিকষারে অগ্রসর 

হইত পর্নারয়াছেন। 

মাছি, 

ক্ষণ কটিয়। গিয়াছে; এখন সঙ্ষি্ণের অরুণ 

আঁভার পরিনন্থে নবজাগ্রণের ননোকজ্জ্বল সুধ্য 

আমাদদর সন্মুখে প্রতিভাত হইতেছে । ক্ষণন্মা 
রামমোহন রায় সর্ববাঙ্গীন স্বাধীনহার, সর্নবাঙ্গীন 

উন্নতির যে ক্ষীণধারা প্রবাহি করিয়া দিয়াছিলেন, 

আজ তাহাতে জোয়ার আসিয়াহে। কাহারও 

সাধ্য নাই যে, সেই জোয়ার প্রতিরুদ্ধ করে। 

সত্যধশ্দমুই হইল ব্র।জ্সমাজের ভিত্তি, সর্ববাঙ্গীন 

স্বাধীনতাই হইল ত্রাঙ্গাসমাজের প্রাণ এবং সব্বা- 

জীন উন্নতিই হইল ব্রাহ্গসমাজের লক্ষ্য । ষে 

ত্রালমমাজ হুইন্তে এই সত্যধশ্মের বাণী আজ মআমা- 

দের গৃহে. গৃহে প্রচারিত হইতেছে; যে ব্রাহ্মাদমাজ 

হইতে আমরা সর্ববাঙ্গীন স্বাধীনতা ও সর্ণবাঙ্গীন 

উন্নতির স্ুমঙ্গল বার্ভা কর্ণে জপমন্ত্রদপে প্রাপ্ত হই- 

সেই ব্রাঙ্গসমাজতক না বাঁঢাইয়। রাখিলে 

গামাদের তাশ্রয়স্থশ কোথায় ? আারঃ নদ দেই 

প্রাঙগনম।জকে বাচাইযা রাখিতে চাও, তবে হিংস! 

দন্দ্ব ভুলিয়া গিয়।, ছোটখাটে। মান আমান জুগিয়। 

গিশা, উচ্চশীচ ক্ষুত্রবৃহাতর ভেদ|্েদ ভুলিয়া গির। 

পরস্পর মিলিত হও । সকল ভাইকে প্রেমের 

কঠিনকোমল বন্ধনে বাধিবার জন্য অগ্রসর হ৪। 

সংশযাত্বা॥ সংসারী লোকের কথায় বিচলিত হইও 

না। আমাদের যিনি একই পিঠামাতা, তিনি 

আমাদের প্রত্যেকের আতন্মাতে সমাসীন থাকিয়! 

আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছেন-_-পরস্পর বিচ্ছি্ন 

থাকিও ন1__মিলিত হও । এ অনন্ত আকাশ 

হইতে সেই মঙ্গলবাণীরই প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আপিয়! 

আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছে-_ মিলিত হও--- 

মিলিত হও । 

এই মনৃষ্যন্থকে খু'জিয়া : 

পাবার ফলেই ত্রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্র হহতে স্বামী; 

(ববেকানন্দ ও তীহার শিষাগণ পধ্ন্ত পাঁশচাত। ৰ 

ডুখচঞ মুক্তির নবতর বার্তা ঘোষণ। করিতে সাহস, 

করিয়াছেন । ত্রাঙ্গসমাজের আবন্কত মনুষ্যন্থের 

নাথ উহার গীতাঞ্জলির চরণে সমগ্র ভূথণ্ডের মস্তক ূ তশ্মিন্ 

সত্যই এখন আমরা আশ্চধ্য হইয়া ভাবি যে, 
এতদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হহয়াছিলাম_-কেন ? 

আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ_-কোথায় £ 

ত্রাঙ্গদমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রকৃতই কোন 

 ধর্মসমাজের সঙ্গে মুলগত কোনই প্রভেদ আমি তে। 

ন্বানীনলবায়ুতে পরিপুষ্ট বলিয়।ই পুজ/পাদ রবীন্দ্র- দেখিতে পাই না। ব্রাঙ্গবন্মের এই যে বাজ-_ 

শীতিস্তস্য প্রিয়কাধ্যসাধনঞ্ তদুপাসনমেব 



গ্ 

চৈজ্র, ১৮৪৮ সার্বজনীন ব্রন্মেংমবে সভার্পতির অভিভাষণ ৩০৫ 
০. »খালেচস ও া্ছগের নন হরি স্শর- ব০তিব আে 

৮ পপ স্৮০৫০০০ চপ স্প্্প্স্ টিটি লি 

__ভগবানকে পীতি করা এবং ভাহার প্রিএকার্্য | কথায় পর্যাবসিভ হইলে ঢলিবে ন--মন্তরিক 

সাধন করাই ভরাহার একমাত্র উপাসনা-_-এই বীজ- | হওয়া চাই--কথায় ও কানা এক হওয়া চাই। 

মন্ত্র কোন্ ব্রহ্ম পাসক অস্বীকার করিবেন? যে | যে সমাজ মুখের কথ! কার্ষে পরিণত কািতে ন! 

বীজমন্ত্র এতই অসাম্প্রদায়িক ও উদার যে, জগতের | পারিবে, সে সমাজকে মৃত্ামুখে অগ্রসর হই.তই 

২ সাপ. সা ০. ও 

কোন ধর্্মসম্প্রদায়ই তাহাকে তস্বীকার করিলে 

দঈাড়াঈতেই পারে না, সেই বীজমন্ত্রকে ব্রাক্মামাজের 

কোন শাখাই যে লন্গীকার করিতে পারেন না এবং 

করেন না, তাহ! বলাই বাহুল্য । এই উদ্দারতম ও 

সম্পূর্ণ অসাম্প্রব।য়িক বীজমন্ত্র যখন প্রতেক ব্রন্ষো- 

পাসকেরই অবলম্বনীয়, তখন তাহাদের মধ্যে আবা- 

স্তর বিষয়ে শত মচতেদ থকিলেও বিবাদ বা 

মনোমালিন্য আমিবার কোনই অবকাশ নাই। 

আমাদের বুঝিতে হইবে যে, আমর! সত্যই একই 

পিতামাতার চরণপুজার জন্য ব্রাঙ্মসমাজে গবেশ 

করিয়াছি । আমাদের উপাস্য দেবতা সতাং-- 

বক্ষ; আমাদের উপাস্য দেবত। 

ভগবান অনন্তম্ব ফপ। 
ভ্ানং_ -লনন্তং 

বিগতবিবাদং পরমেশ্বর । 

উহার অনন্তভাবের এক একটা কণ। এক একটা 

নরনারীর অন্তরে বৈশিষ্ট্য লাতের চেষ্ট। করি- 

তেছে। এই কারণেই সংদারে এহ বৈচিত্রা । 

উহা! বুঝিয়া প্রত্যেক ব্রঙ্মোপাসকের কর্কব্য-_ 

পরস্পরের মহপার্থক্যের প্রতি যাখাচিত শ্রন্ধা 

প্রদর্শনপূর্নবক সতাধন্মের মুলবীজে একমত হইয়া 

প্রাণের অন্তরে সম্তাবে মিলিত হওয়া, পরস্পরের 

উন্নতিতে সুখী হওয়া, পরস্পরের অআবনতিতে দুঃখিত 

হওডয়।। এইভাবে ব্রজ্মোপাসকগণ একছাদয় হইয়। 

ভগবানের নামপ্রচারে ৰহির্গত হইলে দিথিজয়ীর 

বেশে ফিরিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ, এই ভাবে ূ 

পরম্পর যথার্থ মিলিত হইয়া সত্যধশ্ম প্রচারে । 

উদাত হইলে ব্রাঙ্মসমাজের সহিত প্রতিযোগিত। ূ 

করিতে পারে কাহার সাধ্য 
ূ 

মিলনের যে কি ফল, তাহা আমরা এবারকার 

বঙ্ষোগুসবে প্রত্যক্ষ করিলাম। পপ্ডিতের। ঠিকই | 

বলিয়াছেন যে, থে খড়বিচালি এক একটী ধরিলে 

বিশেষ কোনই কার্যে ভীসিবে না, তাহারই সমগ্রি | 

স্বারা বলবান হস্তীকে ও বাঁধা যায়, কারণ- _সংহত্তিঃ 

কার্যযসাধিকা-_-মিলনেই কাধ্যের সাফল্য । ইংরাজ- 

জনের নিকট তাহাদেরও সাফলো গুপ্তমন্ত্র লা 

করিয়াছি--015০7 5 90506৮ এই মিলন শুধু 

হ্ 

হইবে। শুধু ব্রাঙ্গপমাজ কেন, চান সমাঁজই-_. 

ধন্মসমাজই বল, গাহস্থ্যসমাজই বল, মার রাজনৈঠিক 
সমাজই বল-_কেবল মুখর "কথায় উন্নতির পথে 

জীবনের পথে স্থির থাকিতে পারে না। শুধু 

কথায় (কু হইবে না, কাজ চাই”-__-এই সন্য- 

বাণা আাজ কিছুকাল যাব ভারভবাপী জনসাধ।- 

রণের মন্তরে বড়ই বেশীরকম আলোড়িত হইতে- 

ছিল এবং বাহিরে তাহ! ব্যক্ত হইতে চাছিতেছিল। 

তাই ন| সেদিন রাঘ্রীয় মহাসভায় সভাপতির মুখে 
ভগবংপ্রেরণায় এহ বাণী ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল 

যে, এখন আর আমাদের “কথায় কাজ নাই, 

কাজের কথ চাই” অর্থাৎ আমাদের কথ ও 

কারঞ্জের মধ্যে মিল চাই--কথায় যে সত্য প্রচার 

করিব, কাধ্যেও তাহ।ই পরিণত করিব । কেবল 

রাজনীতিক্ষেত্রে নহে, দেশের বন্ধমান অবস্থায় 

এই মন্ত্র ভারতবাসী সকল ব্যন্তির, সকল সমাঙ্গের 

সকল অবশ্থারই গছাদয়ের কথ। হইয়। দাড়াইযাছে। 

রাজনীতিক্ষেত্রে যদ এই মন্ত্র, কেবল হাদয়ে ধারণ 

নহে, কাধ্যেও পরিণত করিঠাম, তবে দেশের 

আনেক রাজনৈতিক সমশ্যার খুব সহজেই সমাধান 

হইত। এই মন্ত্র দেশবাসীর হাদয়ের অনেকট। 

স্থান সুদৃঢ়ক্ূপে অধিকার কারয়াছে বলিয়াই 

আজ কঠোর রক্ষণশীল ব্রাঙ্ষণসমাজও নির্যাতিত 

রমণীকে সমাজে পুণগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়া সমগ্র 

হিন্দুসমাজের আশীর্বাদ সঞ্চয়ে অগ্রপর হইতে 

সাহস করিয়াছেন । মুখে এক সত্য প্রচার করিব, 
তাহাকে কার্ধে পরিণত করিবার স্ময় ভীরু 

কাপুরুষের ন্যায় রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে চলিবে 
না । 

এক সময়ে 'ভারছের হিন্দুসমাজ উদ।রহম 

বীজমন্্রেরে উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত সত্যধন্মকে 

র অন্যার গ্রহণ করিয়া কান্যেও পরিণত করিয়া- 

ছিলেন বলিয়াই এই আশ্চর্য সতাবাণী এদেশেই 

প্রকাশ পাইয়াছিল-_নণামেকো। গম্যস্তরীমসি পয়সা- 

মর্ণবইব”--সমুত্র যেমন নদনদীসমুহের একমাত্র 



গন্ভুধ্যস্থলে, ভগবানও । সেইরূপ সকল আনবেঞই 

একমাত্র গম/স্থল । এই ভাব হইতে বিচুদত 

হইবার ফলে যখন হিন্দুসমাজ কি ধপ্মবিষয়ে, কি 

সামাজিক বিষয়ে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, সকল 

বিযায়ই' শাধাবিভক্ত হইয়া শতবিধ সঙ্গীণতা র 

শত শত শ্ুদ্রতিক্ষুদ্র গণ্ডার পাশজালে মাপনাকে 

আবদ্ধ করিল £ যখন হিন্দুসমাজ মুখ উদারতার 

বড় বড় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকিলেও কাধে 

ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতে লাগিল, 

তির পিচ্ছলপথে জ্রতপদদে নামিতে লাগিল। 

হিন্দু ও মুসলম!ন উভয়ের, রাঁজশীতিকে সত্য 

| ছুনবিল হইয়। 

তত্ত বোধিনী পত্রিকা 

দের শ্রেয় নাই। 

' সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না। 

২১ কল্প, গর্থ ভাগ 

বিবাদ, মনের অমিল প্! রিতাাগ না করিলে মান।- 

এই মিলনের অন্তাবে আমা- 

দের শুুকণ্ধসাধনের প্রচেম্টাসকল ইচ্ছানুরূশ 

আমাদের 

ইচ্ছা, উদ্যোগ ও উত্সাহ সন্বেও সংহতির অভাবে 

সেই সকল অনুষ্ঠান কত সময়ে নিত্ষল হইয়াছে, 
এবং তাহার ফলে আমরা এত মলিন, এত 

পড়িতেছি। কিছু ব্রান্মসমাঞ্জের 

সেই আ।দিমকালে ব্রক্গোপাসকগণের পরস্পরের 

তখনই সেই উন্নত ও স্থখিস্ৃত হিন্দুসমাজ অবন-: 

ধশ্মের ভিন্ত হইতে শ্চ্যুত্ত করিয়া, কথ। ও কাজে 

মিল না বাখিয়।, 

আজ হিন্দুমুসলম।নের এই ভীষণ বিরোধ । সত্য 
রাজনীতিক্ষেত্রে নামিবার ফলেই : 

পরিচয় 

ধন্ধের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া, কথা ও কাজের 

মিল না দ্লাখিয়া সমজগঠনের চেষ্টার ফলেই 

তাজ িন্দুজাতি ধ্বংসের পথে দণ্ডায়মান। 

তন্দীকার করিবার উপায় নাই যে, এই প্রকার 

গণ নুনাধিক বলের সহিত প্রচার করিলেও, 

কার্ষো অনেক সময়ে তাহার বিপরীত আচরণ 

কারবার ফলেই, ব্রাঙ্গসমমজ আর প্রকৃত উন্ন এর 

পথে পূর্বের ন্যায় ভ্রতগতিতে অগ্রসর হইতে 

পারিতেছেন না_ভ্তারতের ধণ্মক্ষেত্রে, মনে হয় 

যেন, একটু পিছাইয়া পড়িতেছেন | 
মৈত্রীই নবযুগের যুগধণ্ম। 

করিতেছি যে, বর্তমান যুগের জগ হব্যাপী কর্মক্ষেত্রে 

পরল্পরের আন্তরিক (িলন ও মন্যোনাসাহচর্্য 

অপরিহাধা । সেই এক সময় গিয়াছে, যখন 

ব্রন্মোপাসকগণ এই পগ্রতাক্ষ সহ্য মুখে প্রচার 

করিলে অ(ভম।নে আহঙ্কারে বিচ্ছিন হইয়। 

কোথায় কোন্ দূর-দুরান্তরে ছটকাষ্য়া পড়িলেন ; 

ছোটখাটে। কথায় আহত হইয়া কেহই কাহারও 

উপর মমহা করিলেন না; হ্ৃদীর্ঘকালব্যাপা 

সম্প্রীতি মুহুর্তের মধ্যে কোথায় অন্তহ্থিত হইয়! 

গেল। ইহার ফলে আমাদের প্রিয় ব্রাঙ্মসমাজের 

আঙ্গ যকি কঠোর আঘাত পড়িয়াছে, কয়জন 

তাহ। ধীরভাবে চিন্ত। করিয়াছেন? এই বিরোধ 

' সম্মুখ বড় হইয়া 

ইহা; 

মধ্যে সন্তাব থাকিবার কারণে, মিলনমন্ত্র কথায় 

ও কাধ্যে সাধন করিবার ফলে, সত্যধন্মকে মানদও 

করিয়। সকল কাধ্য করিবার ফলে, ব্রাহ্মামমাজ 

দেশের মধ্যে কি প্রবল শক্তিরূপে দাড়াইয়ছিল, 

পুরাতন তন্ববোধিশী পত্রিকার প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার 

পাওয়া যায়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীকে 

হত্যার কারণে আক যে শুদ্ধিনংগঠন দেশবাসীর 

দাড়াইয়াছে, কে তাহার 

অগ্রণী ?--এ ব্রাঙ্গসমাজ। কয়জন লোক ইহ! 

জানেন যে, ব্রাহ্মসমাজ জনৈক খুষ্টধর্মে দীক্ষিত 

মুখে উদ্বারার উৎস ব্রাঙ্গধশ্মের কথা ত্রঙ্গোপাসক- . * 
 হিন্দুসমাজে ফিরাহয়া আনিয়াছিলেন? যে স্্ীশিক্ষ। 

৮ এও ও সপ সপ পি সপাশী 

০৯ শপ শপ শপ পপ শষ * স স্ 

আমরা প্রত্যক্ষ ৷ 

যুবককে অকুতোসয়ে দীক্ষিত করিয়! ব্রহ্ষোপাসক 

বিস্তারের ফলে অ.জ গৃহলশনীগণ সংসার উজ্ষ্বল 

করিতেছেন, কে তাহার পথপ্রদর্শক ? এ ব্রান্ষা- 

সমাজ | সে সময়ে ব্রন্ষোপাসকগণ অন্তরে মিলিত 

ছিলেন বলিয়াই এবং তাহারা একমাত্র ভগবানের 

উপর নির্ভর করিয়! কথায় ও কাজে মিল রাখিয়! 

চলিতেন বাঁলয়াই তাহারা নান! শুভকম্মের অনু 

: ষ্টানে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। 

: ব্যক্তগত 

স্বাধানতাই প্রা্গপমাজের প্রাণ । এই স্বাধী- 

নতার অর্থ উচ্ছৃত্খলত্ব! নয়। ব্যক্তিগত ন্বাব। 

নতার সঙ্গে সামাজিক অধীনতার সামগ্সা করিয়া 

লইতে হইবে। প্রাচীন হিন্দুসমাজজ আপনাকে 

কঠোর সমাজবন্ধনের নিগড়ে আবদ্ধ করিবার ফলে 

আজ দেখি, হিন্দুর সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণভর 

হইতে চলিয়ান্ধে। এদিকে ব্রহ্ষোপানকগণ 

স্বাধীনতার অতিমাত্র পক্ষপাশ্ী 

হওয়াতে, আমাদের মধ্যে যে উচ্ছ লতা অল্পংধিক 

প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা অন্বীকার করি- 

বার উপায় নাই। ইহার কারণ এই যে, ব্রা্ধ- 



চৈত্র, ১৮৪৮ সার্বজনীন ব্রন্মেংসবে সভাপতির অভিভাষণ ৩১৭ 
সমাজের লক্ষা সর্পবাঙ্গীন উন্নতি হইতে গামাদের 

দৃষ্টি সরিয়া গিয়াছে । সর্বনাঙ্গীন উন্নতির প্রতি 
। বাঁচাইতে চাই, সমগ্র ভারতবাসীকে যদি আবার 

যদি লামাদেন দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত, তবে, উপস্থিত: 

অনেকের অপ্রিয়তাজন হইবার আশঙ্কা 

আমার এই হৃদয়ের কথ। বলিতেছি যে, দেশের এই 

গীতকে অবনতির পিচ্ছিল পথ বণিয়। সগ্রমাণ করি- 

তেছে ; জাপান, উটালি প্রভৃতি দেশ যাহার অপ- 

সন্ত্বেও, 

সর্বনাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির সমুস্ত শিখরে দাড় 
করাইতে চাই, তবে প্রতোক ভারশুবাসীকে, 
প্রনোক হিন্দ্ুকে, প্রতোক ব্রহ্মোপাপককে নিয়ে 

. সর্বববিধ অন্যায় সঙ্গীর্ণতার বিরুদ্ধে দীঢ়াইে হইবে ; 
ছুঃখছু্দিনের দিনে, উত্তিহাস প্রতি পৃষ্ঠায় যে নৃণ্য- 

ংসারের সকল ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার সকল বিভ।গে 

সেই আপলাজিত দেবতার লিজয় ঘেষণা করিতে 

হইবে। মহষি দেবেন্দ্রনাথ সন্যধন্দ্মের যে বীজমন্ত্র 

কারিত1 উপলব্ধি করিয়া যাহাকে নির্বাসিহ করিবার! আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাই কৌস্থভমণির নায় 

চেষ্টায় আছে, মেই নৃহ্যাগীতকে উতলাহদান করিয়া 

মাতৃাঠিকে অবমাননা করিতে অগ্রসর হইতাম 

না। আমি কেন, কেহই নির্দোষ আমোদ প্রমোদের 

বারারী হইাতে পারে না । কিন্ধু যে সকল আমোদ 

প্রমোদ মানবের নীতভাবসকল, স্বীকার করি বা 

নাই করি, উত্তেজিত করিতে বাধ্য, প্রত্যেক চিন্তা- 

শীল ব্যক্তিই সেই সকল আমোদপ্রমোদের সম্পর্ণ 

বািরাধী হইবেন নিংসন্দেহ। এই যে অঙিনযশালায় 

অন্িডনয়ের ব্যবস্থা হয়, অভিন্য়শালার কোন্ কর্তৃ- 

পক্ষ অস্বীকার করিতে পারেন যে, জনসাধারণকে 

আকৃষ্ট করিবার জন্য অনেক স্থলেই তাহাদিগকে 

নান! অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করিতে হয়? কে 

জানে যে, বর্তমানে ছাত্রদিগের মধো শত করা ৭০ 

জন যে ভীষণ রোগের স্পর্শাক্রান্ত, অভিনয়শালার 

অশ্িন্যদর্শন প্রভৃতি অন্যায় কাধ্য তাহ।র কারণ 

নয়? 

মহর্ষি দেবেজ্্নাথ আমাদের এক পারিবারিক 

উপাসনায় এই একটী জাগরণমন্ত্র দিয়াছিলেন__ 

ব্র্মোপাসকগণ সমস্ত জাতি অপেক্ষা সকল বিষয়ে, 

কি জ্ঞানে কি বিদ্যায় কি ধন্মে কি অর্থে উন্নত না 

হইলে ব্রাঙ্গমমাজের পতন অবশ্ভ্তাবী। বিগত 

সছাসমরের পর ইউরোপের ইতিহাস হইতে আমর! 

এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, ব্রাহ্গসমাজের পঠন 

হইলে তাহার লাবর্তে ভারতের সকল সমাজই ; 

ডুবিতে থাকিবে। বর্তমান যুগে দেশের ফেবূপ 

অব্হা আসিয়াছে, তাহাতে দেশবাসীর কর্ণে মহর্ষি | 

দেবেন্দ্রনাথের এ জাগরণমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র 

দিতে পারি না। 

ত্রার্থসমাজকে যদি আবার জাগাইয়া তুলিতে 

সস পিস্পীস্পীত স্পা পপ শপ শিস এ 
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আমাদিগের আস্তরে ধারণ করিতে হইন। মহর্ষি 

দেবেন্দ্রনাথের যে জাগরণমন্ত্র আজ উপশ্থিত করি- 

লাম, তাহাই জপমন্ত্রদপে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে 

হইবে এবং মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক করিতে 

তইবে। কেবল ত্রাঙ্গাসমাজ কেন, যে সমাজ এই 

তাবে চলিতে থাকিবে, সেই সমাজেরই সমস্যাসকল 

সহজেই নিরাকৃত হনে পারিবে । 

ব্রন্মোপাসক বন্ধুগণ ! এই পথে নির্ভয়ে অগ্র- 

সর হও। কথায় ও কার্যে সতাধশ্ম প্রচারের যে 

শুভ অবসর আসিয়াছে, এই শুভ অবসরে তোমা- 

দের নিপ্রত থাকিলে চলিবে না। ভগবানের 

মাহৈ-বাণী আকাশের প্রত্যেক অংশ হইতে প্রতি- 
মুহর্তে ধ্বনিত হইতেছে । এই জাগরণের মুখে, 
আমোদ প্রমোদের মোহে, ঘুমের ঘোরে পশ্চাতে 

পড়িয়।৷ থাকিলে আমাদের মুত়াকেই বরণ করিতে 

হইবে। যতদিন এই ভারতভূমি পুরাকালের 
ন্যায় জগতের মহাসভ্ায় উপযুক্ত উচ্চ আসন আঁধ- 
কার ন|! করে, যতর্দিন না সর্ববাঙ্গীন স্বাধীনতা ও 

সর্বাঙ্গীন উন্নতি দেশবাসীর হস্তগঠ হয়, ততদিন 

আমার এই কাতর মিনতি, বৃগা হাসি খেলনা, শশ্রীল 

শগামোদ প্রমোদের কথা মুখেও আানিও না; ভায়ে- 

. স্তায়ে বৃথ! দন্দববিবাদ করিয়া নিজের রং দেশের 
তলে দলিত শর্ির মপচয় হইতে দিও ন!। প 

করিয়া দাও নৃত্যগীতের কথ! ; দুর করিয়! দাও 

চেদাভেদের কথা । 

বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবে, 

উহার লমিত শক্তিতে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে 7 

সেই মানন্দন্গরূপের আনন্দাবধানে যদি আমাদের 

প্রকৃত জাস্থা থাকে, তবে আমরা স্পম্ট বুঝিন যে, 

চাই, হিন্দুসমাজকে যদি আবার ধ্বংসের মুখ হইতে | এখানে দুর্বলতার স্থান নাই। দুর্ববলতাই ভয়ের 



কারণ । ছুর্ববল যে, সেই সংশয় করিতে পারে যে, 

সম্মুখ প্রতি পদ্নিক্ষেপের ফলে প্রাচীন জীপ, 

কিন্ক চিরপারচিত, সমাজ যদি ভূমিসাত হয়, তবে 

কি হইবে? যথার্থ প্রাণের সহিঠ ভগবানের মঙ্গল- 

বিধান উপলব্ধি করিয়! তাহার সত্যধর্দ প্রচার করা, 

কথায় ও কার্যে একমিল হঙ্য়া সকল শুঁতকশ্মে 

অগ্রসর হওয়। দুর্বল *ভীরু সংশয়াক্মার কণ্ম নয়। 

যথার্থ প্রাণের সহিত শুভকার্্যসাধনে অগ্রণী হওয়া 

স্বাধীনতার নামে উচ্ছহ্খলতাদৃপ্ত, ধর্সের নামে 

জনাচারনিরত উদ্ভ্রান্তচিত্ত মানবের কাধ্য নয়। 

তাহার বিকৃত্দৃপ্তি দেখিতে পায় না যে, সকল ঘট- 

নার ভিতর দিয়া মঙ্গলবিধাত! ভগবানের মঙ্গলহস্ত 

কফি এক আশ্চর্য্য মঙ্গলসৌধ গড়িয়। তুলিতেছে। 

তগবানের পথে অগ্রসর হইতে গেলে সশুসাহস 

চাই, ধৈধ্য চাই, সহিষ্ুত। চাই, একনিষ্ঠ। চাই। 

নিশ্চয় জানিও, সকল স্বাধীনতার উত্স, সকল 

মঙ্গলের একমাত্র নিদান সেই স্ব।ধীন আম্বতপুরুষের 

সন্তান তুমি__তুমিও বীর, তুমিও সবল। সেই 

অমৃত পুরুষের অনিমেষ মঙ্গল দৃষ্টিতে স্থীয় দৃষ্টি 

সন্পবন্ধ কারয়া, মানুষের ভালমন্দ বলার উপর, 

মানুষের নিন্দাপ্রশংসার উপর কিছুমাত্র নির্ভর 

কর্রও না, জক্ষেপ করিও না। প্রতি নিমেষে 

অন্তরে কাণ পাতিয়া শোন যে, অন্তরের গুরু | 

তোমাকে কোন্ পথে যাইতে আদেশ করেন। 

সেই আদেশ শুনিয়। সত্যধশ্মের পথে অগ্রসর হও 

--মানুষের ভয়ে, সংসারের প্রলোভনে সেই পথ 

হইতে বিচ্যুত হইও না। তোমাদের সকল লমস) 

সহজেই মীমাংসিত হুইবে। 

অধন্মের সহিত সংগ্রামে বদি জয়লাভ করিতে 

চাও, সম্তানসম্তুতির যদি প্রকৃত উন্নতি দেখিবার 

আশ! টা অসত্য, অধন্দম হইতে নিজেরাও 

সর্ববদ। দুরে থাকিবে এবং সম্তানগণকে ও সর্ববদ। 

দুরে রাখিবে। জ্ঞানে বড় হও, ধন্মে ঝড় হও, 

কন্মে বড় হও । ভগবানের হস্তে ফল!ফলের ভার 

সমর্পণ করিয়া নিজের মঙ্গলসাধনে, সমাজের ও 

দেশের কল্যাণসাধনে একমনে এক প্রাণে আপনাকে 

নিয়োগ কর। দ্বেষহিংসা বিদুরিত করিয়া পর- 

স্পরকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা কর। শ্ত্রীপুরুষ- 

নির্বিবশেষে, ত্রাহ্মণপঞ্চম-নির্বিবশেষে সকলের সম্মুখে 

তত্ববোধিনী পত্রিক। 
২১ কলস, ৪ গগ 

প্প্প্স - সপপি সপাছ শিপ শ 8৯০ পপ পপ শা শা পসজসপাাপস্প্্ 

৷ জ্জানলাভের ছুয়।র উদ্ম্ত ক্রয় দাও। ভখন 

: দেখিবে, স্বরাজ হস্তগত হইয়াছে, স্বাধীনতা হস্তগত 
হইয়াছে, উন্নতির সুবিস্তৃত রাজপথ উন্মুক্ত হইয়। 

' গিয়াছে। 
| 
ৃ 
] 
| 

তখন ভগবানের অমোঘ আশীর্বাদ 

দেশের মস্তকে ঝরিতে থাকিবে ; দেশ সজীব হইয়া 

উঠিবে, এবং শ্রন্ধ।-ভক্তি-জ্গান কশ্মের সাহায্যে সকল 

 সদ্গুণের আধার হইয়া উঠিবে ; সমগ্র দেশে দুঃখ- 

দৈন্যের হাহাকার ও ক্রন্দনের পরিবর্তে আনন্দের 
(বিমল হাসি ও শুভ অনুষ্ঠ।নসযুহের মঙ্গলশব্খ আবার 
বাজিয়। উঠিবে। তখন তোমার হৃদয় হইতে ভগ- 

বানের নামে নিত্য এই জয়ধ্বনি উঠিতে থাকিবে-- 

জয় ভগবানের জয়। 

এমিয়েলের জার্নীল। 
( শ্রুহিমাংশু প্রকাশ রা) 

জিনেভা, 

২৫শে আগই, ১৮৭১। 

দিবসটি কি প্রসগ্ন, আকাশটি কি অপুর্ব, বাতালটি 

[কি শ্িপ্ধ! প্রভাতকালটি দেন 'অগাধ শাস্তিসাগরঙলে 

ূ সুন্নাত ও পররিহপ্ত। পর্বতে সৈকতে নন্দন-সৌরন 

বিরাজিত ] এ সমুদয়হই যেন আমানের প্রাত অন্তর 

আশীর্বাদ । এই ধানরত স্থলের পুণ্য গান্তীর্য)ঃকে তঙ্গ 

করিতে কোন প্রকার তুচ্ছ অবান্তর কোলাহল লাই। 

ৃ মনে হয় যেন কঞ্চোন এক বিশাল মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ- 

| লাভ করিয়াছি । হছার মধ্যে প্রতোক প্রাকৃতিক জীব 

ও সৌন্দর্য্যের প্রবেশাধিকার ও নিন্দি্ স্বান ব্তমান। এই 

বিরাট দেবদুত্তগণের সঙ্গমলিগ্ধ শাস্তিশ্বপ্ন ভঙগের আশঙ্কায় 

আমি এমন কি নিশ্বালপাঙেও ক্ষান্ত আছি । এই সকল 

স্বর্গীয় শুভ মুহর্ধেই আমাদের ওগ্ঠপ্রান্তে উচ্চারিত হয়-_ 
আমি উপলব্ধি করি, আমি বিশ্বাস করি, আমি দর্শন করি; 

এবং তখনই সমস্ত হুঃখ-ব্যথ। ও দুর্দশা, জীবনের অসহ্- 

নী জালা-যন্ত্রণ। বিস্বতিসপিণে বিসর্জনান্তে স্বগীয় ভূমা- 
নন্দে নিমম হই। আমর! দেবগণের শ্রেণীতুক্ত হই, এবং 

ঈশ্বর প্রসাদের মধ্যে প্রবেশলান্ত করিরা ধন্য হই। কর্প- 

ক্লেশ, অশ্রপাত, হুঃখ, পাপ, মৃত্া সকলই অন্তহিত হয়। 

পার্থিব জীবন ধন্য হইয়। সাবিমিশ্র আনন্দে পরিণত ক্র। 

পদার্থসমুহের এই মুগন্তর নীরৰ নিশ্চলতার মধ্যে সর্ধব- 

প্রকার শ্বরবৈষম্য বিলীন হুর। প্রভীত হয় যেন স্ষ্- 

বৈচিত্র্য এক সুবৃহৎ এ্রক্যতান-_প্রেমন্থরূপ পরমেশ্বরের 

গুণকীর্তনে সর্বঙ্ণণ রত। স্ষ্টির কার্ধা ইহ! ব্যতীত 

অন্য কিছু কিনা সে প্রশ্ন আমাদের চিন্তার তখন আৰ 



চৈত্র, ১৮৪৮ বুদ্ধবাণী ২৬০১) 
০০০ 

উদয় হয় না। শআামরা নিজের] তখন প্রস্তোকে এই ! 

বিরাট ধক্যতানের এক-একটি স্বর-তরুঙ্গে পরিণত হই। 

এবং আস্মবাষ্মা অক্গঘাঁননের সহযোগে স্পন্দিত হইবার 

নিষিত্ত মন্োল।সের নিস্ততাঁকে ভঙ্গ করে। 

জিনেতা, 

১৭৯ এপ্রিল, ১৮৫৫ । 

দিবলটি মেখমুলদ,। সথুজ্ছদল, লুখোষ। চতুর্দিকে; 

পক্ষীকুলের কৃঙ্গনধ্বনি। নিশার আকাশ নক্ষত্রথচিত । ৃ 

প্রকৃতি শৌন্র্যাবসান আবৃভা-নেহশীলা। 

প্রায় তই ছণ্টাকাল এই বচনাতীত রমণীর দৃশোর 
মধ্যে জামি আত্মহার। রঠিয়াছি। আমি উপলব্ধি করি' 

তেছি, আমি অনন্তত্ব্পের মনরে বর্তমান, অসীম: 

বিশ্ববদ্দাণ্ডের সম্মথে অনন্ত নিখিল জগতে শিখিলপতির 

অতিথি । নীল ফ্যোষস্তিত নক্ষতররালি মর্বযলোক হইতে 

আমার চিন্তকে কোন নুদূরের উদ্দলোকপানে আকর্ষণ 

করে । উঈশ্বরারাধনায় তন্ময় অন্তরের উপর তাহার! কি: 

বচনাতীত শান্তিত্ধা গু অমর ভীবনরল সঞ্চার করে|: 
মনে হয় জামানের পৃথিবী একখানি ক্ষুদদ তরীতুল্য -এই 
নীলপ্সুদ্রে ভালমান। এবছ্িণ প্রগাঢ় 'এবং প্রশান্ত. 

সপ * পাস পাপী পপ পপি পাতি ০ পপ 

শপ ৩০ সপ ০০ পি শি শশী পাস গস আস 

আনল্দ আমার সমগ্র মানব-মন্তরটিকে পরিপু্ করে, 

পৰিত্র করে ও মহীগান করে। আমি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ 

আম্মসমর্পণ করিলাম-_-আমার মমিত্ব এক্ষণে কেবলমাত্র 

কৃতজ্ঞতা ও দাসত্বের সমি। 

বুদ্ধবাণী। 
( ছটক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুর) 
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পপ শপ পে সপ 

কুল কোরে! ন! চিন্ত সন্ধানেতে বৃথা 

কোথ! কত লোক দেব আম্মা ভূত প্রেত; 

হেথা তুমি এলে কেন, কোথ! হতে এলে) 

আত্মাই বা আছে কিন; থাকে ধদদি তবে, 
৬, 

পে পাস... ৯. সঃ এস এ সস সপ্ত - শপ আপ পা পক এছ 

কোথা হডে কবে কোথা ষেতে হাব তব। 

প্রমাণ কিছুরি নাই 7 আঙ্দ।ত আনম 

বলে জানি গো এসব) জীবনে ক্ঞবা-, 

সাধন গ্রাগম কাজ--দুঢ ভিত যার | যুঙ্ধপেব। 

বুদ্ধাদবের এই উল্ভিগির কথা বলিয়া অনেকে 

, ঈশ্বর, আহা, পরলে।ক প্রভৃতি সন্দন্ধ কোন বিচ।র 

আ[লাচনা করিতে চাহেন »। কিল্গু আমাদের 

বোঝা উচিত যে, এসকল বিষয়ে বিচার 'আলোচন! 

ন1 করিয়া যে উপায় নাউ । আমরা প্রকৃতির মন্- 

ভূক্তি_-প্রকৃতির বহিভূতি নই । ইহা যদিঠিক 
হয়, তবে কেমন করিয়া মম্বীকার করিবযে, এ 

সকল বিষয়ে আলোচনার প্রয়েজন নাই ? প্রয়ো- 

জনই যদি না থাকিত, তবে আমাদের প্রাণের 

ভিতর এ সকল কথা উঠে কেন ? এ যে, বুদ্ধদেব 
বললেন__-কোথা কত লোক, কত জেবতা, আমা 

| প্রভৃতি আছে, তুমি কোথা হইতে এবং কেনই ব 
এ জগতে জন্মগ্রহণ করিলে, এসকল বিষয়ের বুথা 

সন্ধান করিতে অগ্রসর হও না_এ কণ! হয়তো 

তাহার পক্ষে বলা সহজ হইয়াছিল, কিন্কু এভাবে 

চল। সাধারণ মানবের পঙ্গে মোটেই সহজ নয়। 

প্রকৃতির প্রেরণাতেই যে আমাদের এসকল বিষয়ে 

দৃঠি পড়ে-ইহার অর্থ এই যে, ঘখন ঘটনাচক্রে 
এ সকল বিষয়ের প্রতি আমাদের মন্প্রাণ আকৃষ্ণ 

হয়। তখন ঘে এ সকলের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া 

থাকিতে পারি না। 

এই সকল বিষয়ের সন্ধানকে বৃথা বা নিরর্থক 

বলা'ও যায় না। আমরা জগতের ইতিহাস আলশো- 

চন! করিয়! দেখিতে পাই যে, এই সকল বিষয়ের 

আলোচন৷ কিছুতেই নিত্ষল হইতে পারে না। একট 

সকপ বিষয়ের আলোচনা হাতেই তো জগতে 

প্রত্ঞান বা দর্শনবি51,গর এত উদতি হঠদাছে। 

বুদ্ধাদবের সিন্ধান্ত যুক্তপুর্ণ বা আন্ত, সহ! এস্থলে 

। বিচ।র যদি বানা কি, তাহা হইলেও ঠহ। তো 

সহজেই বুঝ] যাইতেছে মে, বুঙ্ধদেৰ নিজেও এ 

সকল বিষয়ের আলোচন। করিয়া তাহারই ফলেই 

তে তাহার নিজের সিদ্ধঝে উপনীত হুইয়াছেন। 

বুদ্ধদেব তো বলিলেন, মগ্কা আছে কিন! 

বিচার করিবার প্রয়েজন নাই। কিন্তু তিনি ঠে। 

এ প্রশ্মের নিরাকরণ করিলেন না যে,__-আত্ম। আছে 



শশপিশশী স্পা ত 
সপ ০ পপ সপ পর চা ও এ সপ. আপ পপর পপি | শিশ্ন সী শশী সি মি 

কিনা যদি তাহারই কোন ঠিক-ঠিকানা না রহিল, 

তত্তবোঁধনী পত্রিকা 

তবে জীবনের পথে কর্রব্যের ভিন্তি রহিল কোথায় ?. 
গু 

একথা বুঝি যে, আত্মা আছে এবং তাহার অনস্য 

উন্নতির অভিমুখে গাত আছে এবং মন্দ কাজ 

করিয়া সেই গঠির পথে বাধা আনয়ন করা উচিত 

রের, কর্তব্য ও আকর্ভব্য জাশিবার ভিত্তি সুদৃঢরূপে 

নিহিত আছ- উহা স্বীকার করিলে তবে আমাদের 

তালর পথে ভাগ্রসর হওয়া এবং সমাজকে, দেশকে : সেই আমি বা আঙ্মাকে আমর! চণ্মচক্ষাতে দেখিতে 

ও জগতাকে সেই পথে চলিতে বলা সহজ হয়। 

আত্মা, উ্ম্থর, পরলোক প্রভাতি বিষয়ের আলোচন। 

ছাড়িয়া কর্তব্যের কথ কি প্রকারে আসিতে পারে, 

তাহ! আমাদের ধারণারনেই আসে না। 

২১ কল্প, গথ ভাগ 

যেঃ আমাদের জিহবা] কথা কহিতেছে, হস 

স্পর্শ করিতেছে ইতাদি। কিন্তু ইহা তো স্পষ্ট 
অনুভূত হয় যে আমিই এ কথ। কওয়াইতেছি, এ 

ৃ স্পর্শ করাইতেছি; আমারই ইচ্ছা! অন্রসারেই এ 

র কথা বাহির হইতেছে, হস্ত স্পর্শ করিতে অগ্রসর 

নহে; এবং সেই শাঙ্মার অন্তরেই ভালমন্দ বিচ1-. হইতেছে । এই যে আমি, এই আমিকে তুমি 

আত্মাই বল আর যাহাই বল-_সত্যট। দাড়াইতেছে 

এই যে, জামি বা আত্মা বলিয়া একট কিছু আছে। 

না পাইলেও উহ! আছে এবং উহার ভিতরেই 

| কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান নিহিত আছে । প্রবাদ 

। আছে-_চুল টানিলেই মাথ! মাসে । সেই প্রকার 
হইতে 

1 

পারে, আ(ম প্রকাশ্যে ঈশ্বর আত্মা প্রভূঞ্চির বিষয়: 
আলোচনা ন। করিয়া আমায় জীবনের কর্তব্য 

করিয়া চলিতেছি। কিন্তু তাহাতে এইমাত্র বুঝায় 

যে, মুখে বা গুকাশ্যে এ আলোচনা না করিলেও 

অন্তরে নিশ্চযহ স্থির করিয়া লইয়াছি যে, আত্ম! 

আছে এবং সেই আত্মার ভিতরেই কর্তব্যাকর্তব্যের 

নির্দেশ পাইতেছি--তবেই না সেই কর্তব্যকে কর্তব্য 

জানিয়! সেই কর্তব্যের পথে চলিতেছি। ইহাই 

পলা পাপ ৮. পপ ০০ 

আতা! স্বীকার করিলেই ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি 

তত্বগুলি স্বীকার করা অনিবার্ধ্য। এগুলিকে 

অভ্ঞ্াত ও অজ্ভেয় বলিলে নিজের উপর অবিচার 

কর! হয়, সমঞ্রা মানবসম।জের প্রতি অবিচার করা 

 হয়। আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ! উচিত যে, 

০ ০ 

যদি ঠিক হয়, তবে এ আত্মার অস্তিন্ব আলোচনা 
করতে গিয়াই ঈশ্বর এবং তাহারই সঙ্গে পর- 

লোকেরও অস্তিববিষয়ক আলোচন। স্মতই উপস্থিত 

হয়, এবং তাহাদের অস্তিহ্থ স্বীকার করা অনিবার্য 

হইয়। উঠে । 

বুদ্ধদেব বলিতেছেন-_মান্মা, ঈশ্বর গ্রসভৃতির 

অুস্তিহবিষয়ে কোন কিছু প্রমাণ নাই । বধলিলেই 

তো সকলে শুনিবে না। কত শত যোগীন্দ্র, খধি- 

মুনিগণ, তাহারা যে আবার এ কলের অস্তিহ 
বিষয়ে স্বলশ্ী সাক্ষ্য দিয়াছেন। এ বিষয়ে যখন 

এই ৬৪ দেখা যাইতেছে, তখন সাধারণ 

মানবের পঙ্গে কঃ পন্থা__ আমরা কোন্ পথ ধরিয়া 

চলির 1 ইহার সহজ উপায় হইঙেছে- হৃদয় দিয়! 

বিচার করিয়! সত্যকে গ্রহণ করা । আমার জদয়, 

তোমার ছ্দয় এ বিষয়ে "কি বলিতেছে ? এ কথা 

কি কখনও হাদযে সায় পায় যে, আমার ভিতরে 

| গভীর সাক্ষ্য প্রদান করে। 

তোমার ভিতরে তাহার ভিতরে আমাদের কাজ- ূ 

কশ্মের এককন পরিচালক নাই ? জামরা তো জানি ৰ 

। ঘোষণা করিয়। 

আভন্বাত ও অঙ্ছেয় বলিলেও কতকটা জাত ও 

জ্জেয়ের ভাব আপনিই আসিয়া পড়ে। সোণার 

' পাথরবাটি অন্ন্তাত ও অজ্ঞেয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে সোণার্ও ভঙ্গাত্ম্তয়ত্য এবং পাথরেরও শুস্কাত- 

জ্বেযত্ব আপনিই আসিয়া পড়ে নাকি? আমর! 

আত্মা, ঈশ্খর প্রভ্ৃতিকে সম্পূভ।বে জানিতে নং... 

পারিলেও সে সম্বন্ধে সেকিছু না কিছু জানিতে 

পারি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই--প্রতি মানবের 

হৃদঘ্প এবং সমগ্র মানবসম।জের ইতিহাস সে বিষয়ে 

এ বিষয়ে উপনিষদের 

ধার নিকট কি গভীর শান্তিপূর্ণ আশ্বাসবাণী 

শুনিতে পাই-_“জঈশ্বরকে ষে জানা যায় না তাছহাও 

নহে, জানা যে যায় তাহাও নহে; তাহাকে জানা 

যায় না এবং জানা যায়, এই কথার মন্ম যিনি 

জানিয়াছেন তিনিই তীহাকে যথার্থরপে জানিয়া- 

ছেন।৮» আর এঁযে খাষ উদাঝম্বরে হিমাচলের 

শিখরদেশ হইতে নিজের অন্তরের প্রত্যক্দ অনুভূতি 

ব্যক্ত করিলেন- “আমি সেই 

তিমিরাতীত মহান পুরুষকে জানিয়াছি”, এই সরল 

প্রত্যক্ষ অনুভূতি কি আমর! অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা 

করিতে পারি, দুরে ঠেলিয়৷ রাখিতে পারি? 

কখনই নয়। 



চৈর, ১৮৪৮ দেবেক্দনাথের বালা কথা ২৩১০ 

আমরা লাত্স! ঈখর প্রভূত স্থদৃড় সত্যের 

সঙ্গানে সকলকে অগ্রসর হইতে বল ব'লয়। যে 

কাহাকেও ৰর্তব্সাধনে পশ্চাঙ্ুপদ হইঙে বলি, 

ভাহা নয়। 

বান বা অন্তর্যামী আত্মার আত্ম! পরমাজ্মাকে সমুদয় 

হৃদয়ের সহিত প্রীতি করিলে আমাদর কহব্যের 

সুদৃঢ় ভিপ্ডি পাই এবং তখন কত্তব্সাধন অনশিবাধ্য 

কর্তব্য হইয়। পড়ে । এই কারণে আমরা প্রকৃত 

ধন্ধের ঢুইটী অঙ্গ নির্দিষ্ট করি--ভগবানকে প্রীতি 

ও তাহার প্প্রিয়কার্য সাধন। প্রীতি একাত্মাক 

হইতে পারে না; একাধিক সচেতন পুরুষের 

মধ্যেই এই প্রীতির সম্বন্ধ সম্ভব হয়। প্রীতির 

সম্বন্ধ স্বাপিত হইলেই পরম্পরকে জানিতেই হইবে 

যে কোন্ কাধাটী কাহার শ্রিয়। কেবল তাহাই 

নহে), যহাদের মধ্যে অকৃত্রিম প্রীতি থাকে, 

স্বভাবতই তাহাদের পরস্পরের প্রিমকাধ্যসাধনে 

অনুর।গ জন্মে। প্রীতি ও প্রিয়কাধ্যসাধনের মধ্যে 
এক অবিচ্ছিন্ন ও অপরিহার্য সম্বন্ধ আছে। তাই 

ঈক্ঘরকেও সত্যসত্য প্রীতি করিলে তাহার প্রিয়- 

কার্ধ্য সাধনে নিশ্চয়ই আমাদের মতি হইবে। আর 

তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন বলিয়! সর্বদাই 

আমাদের প্রিয়কার্ধা সাধনে নিরত মাছেন। কিন্তু 

তিনি যে প্রিয়কার্যয সাধন করিবেন, তাহার সঙ্গে 

মঙ্গলতাব অবিচ্ছিন্ন । তিনি আমাদের সর্বদাই 

 মঙ্গলসাধন করিতেছেন -তিনি মঙ্্লবিধাতা | 

মরা এই কথ! বলি, বুদ্ধদেব বলুন অথবা 
ধিনিই বলুন যে, ঈশ্বর শামা প্রভৃতি অন্কজাত ও 

অভ্ঞেয, তাহার প্রতি অধিচলিত বিশ্বাস ও আস্থ্। 

স্থাপন না করিয়া নিজের হাদয়ের প্রতি শস্তদৃষ্ঠি 

স্থাপন করিয়া! দেখ, নিজের হৃদয়ে তুমি কি বাণী 

পাও। অবহিত হইয়! শ্রবণ কর, সেই বাণী আমা- 

দিগকে বজনির্থোষে অনুক্ষণ বলিতেছে যে, আত্মা, 

ঈশ্বর প্রভৃতি সম্পূর্ণ অভ্ভ্কাত বা অজ্ছেয় নহে, কিন্তু 

ভাত ও ভেসতয় | ভাত ও চেয় বলিয়াই ভারতের 

ঝধিরা সরল ভাষায় ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ ও 

আত্মার আত্ম! রূপে ঘোষণ! করিতে পারিয়াছেন; 

আত্মাকে বিজ্ঞানাত্মা। পুরুষ বলিতে পারিয়াছেন ; 
এবং পরলোকের মস্তি শ্বীকার করিয়াছেন। 

বুদ্ধদেব তাহার সমসাময়িক লোকদিগক অনাচার 

। কদাচার হহতে ফিরাইয়া আনিবার জনাই শুভকন্ম 

অনুষ্ঠানের প্রঠি জনসাধারণের সমস্ত মনোযোগ 

, আকর্মণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । আমর! শুভ 

প্রুত্যুত আমাদের মত এই যে, ভগ- কণ্ম অনুষ্ঠানেও বিবত হইব না এবং ০সই সঙ্গে 
. সমস্ত কল্যাণের মুল উত্স ভগবানের চরণ ধরিয়া 

র 

০ পপ শপ পাপা ৭ পপ পপ পাপা ৭ পাপ পপ ৮ শ শি পাপ | পা | পপ ৯ সপ পা 

শত ০০ 

থাকিতেও বিরত হইব না। সংশযবাদ আমাদের 

ন্তর হতে অপহত হউক। শ্রদ্ধা আমাদের সমস্ত 
মনপ্রাণকে পরপুণ করিয়। রাখুক । 

দেবেন্দনাথের বাল্য কথা । 
(আ.চাধ্য শ্ীসতীশচ তব চক্রবর্তী এমএ) 

মাগোলাই ও বৈষঃবী শিক্ষয়ত্রী। * 

"শীলমণি ঠাকুরের পরিবারবর্গ নিষ্ঠাবান বৈষুব 

ছিলেন, 'এবং খড়দছের গোস্বামীদের শিষ্য ছিলেন । পেই 
গোশ্বামীদের নিকটে তীাহার। দীক্ষ। গ্রহণ করিতেন । 

দীক্ষাগুরূুর পত্বীকে 'মা-গোরাই” বলা হইত | অনেক 

সমায় গুরুর আতভাপে অথব। গুরুর পুর প্রাপ্রবয়স্ক ন! 

হইলে, গুরুপত্রীরাও দীক্ষা দিতেন। মাগোঁাইর1 শিষ্য- 

বাড়ীতে আসিবর সমর প্রায়ই নিজের কন্যা পুরণ্ধ 

প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আদিতেন । তাহার! আগিলে 

তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে এবং নানারূপ ন্যায় ও অন্যায় 

জাবী নিটাইতে শিষ্যদের বিজত হইতে হইত । আমাৰ 

মনে হয় যে উহাই লক্ষ্য করিয়। মহর্ষি তাহার পিতামহখর 

সম্বন্ধে পিখির়াছেন, “কিন্ত তিনি মা-গোলশাইয়েফ সঙ 

যাঁঠায়াত বড় সহিতে পারিতেন না! ॥ 

রামলোচন ঠাকুরের দীক্ষাগুরুর নাম ছিল হরিমোহন 

গোস্বামী; ইহার পত্রী কাত্যায়নী গেবীই অপকান্ন্দরীর 

দীক্ষ/গুরু ছিলেন । তিনিই আম্মদ্দীবনীতে বর্ণিত “ম- 

গোসশাই? | 

“মা-গোসাই? ছাড়া আর এক শ্রেণীর নৈষ্বী শিক্ষ- 

ফ্িত্রী নে যুগে পরিলারে পরিবারে গমন করিন। লেয়েদের 

লেখাপড শিখাইতেন | দ্বারকানাথের মি তাহ! 

করা হইত। এই টাষঃবীগণও খড়দক্র গোস্ব।মীদের 

বিশেষ জানিত না হইলে পল্সিবারে অণাধ প্রবেশ লা 

করিতে পারিতেন না। তাহার! প্রতিদিন পড়াইতে . 

আপিতেন; অনেক সময়ে ছাক্রীদের বাঁটী;ত৪ থাকি- 

এই সকল ট্বষ্জবীর শিক্ষাদান কেবল বাংলায় 

তাছারা সংস্কত টৈৰষ্ঃব স্মব লিও অর্থের 

তেন। 

শেষ হইত না; 

+ 'ম-গেসাহ ও বৈষাবী শিকিযি শীগগের লন্বগে। এই নিবকটি 

জীদুক্ক খশেন্রনাথ চটাপাধাজ। মহাশয় অনুগহ্পূর্বক লিখি 

| দিন 



২১ কল্প, ৪খ ভাগ তক্ধববোধিনা পারিক। 

সহিত শিক্ষা দিতেন। (এই শিক্ষাদানের লিদর্শন, | 

চমৎকার কন্তলিপিঠে বৈষণবীকর্ক লিখিত বাংলা জনু- 

সানসজ্জ! ৭ বায়বাহ্লোর বিলয়ে কিধিৎৎ উল্লধ অপরের 

লেখ! হইতে উদ্ধং 5 করা যাইতেছে! যাকে আমর! 

বাঁদ লহ সংস্কৃত পুথি, আমার নিকটে আছে)। এষ 

সফল বৈষ্ঞবীদের কিন্ত 'মা-গোসাই বল! হতনা । 'এহ 

সকল বৈর্ধ/বীর! পরিবারের কর্ণার সহিত “মা” প্রভৃতি 

পারিষারিক সম্পর্ক স্থাপন করিতেন, এবং তদগুসারে 

পরিবারের অন্যানা সব্খূলের সহিত উহাদের বখোপবুজ 

লন্ষোধনের সম্বন্ধ হইত ।” 

দেবে প্রনাথ “বিলালের আমে!দে মগ্র” কবে হইগাছিলেন? 

«চীদ্দ ব্ছর বরসে নেবেস্ত্রলাথ হিন্দুহলেনে প্রবেশ 

| 

সুর্দীর্ঘক।ল শ্ীত্র বস্ত্র পরিহিত শান্ত সনাহিত ভপন্বীর 

মৃর্ধিতে দেখিরা অপিয়াছি, তাহার কৈশোরের বাবুমূর্ধির 

বর্ণন। »ামাদের চিত্তে কুহুছলের উদ্রেঃ করে এবং ঈশ্ব- 

রেক্স নবঞ্ধীবন গাদ করুপাণ লাক্ষা প্রদান করে। 

শ্রীনক। ছেমলতা সরকার লিখির়াছেন, “আমার 
পিঠামহ গল্প করিতেন, তার! দেখিয়াছেন, আট খোড়ার 

' গাড়ী ঠাকাইয়। পরম রিপবান এক যুব! বুক ফুলাইয়। 

১০৯ পপ ৩৮ 

করেন এবং বোধ হয় ষোল কি সহ্ের বছর বমসে হিন্দু 

৷ রের বড় ছেলে হাওয়! খেতে বাহির হয়েছেন ।' আমাকে 
কলেজ ছাড়িয়! থাকিবেন। সুতরাং এই যোগ হইতে 

আঠ।রে। বছর পর্ধাস্ত, তাহার ভাবার বলিতে গেলে, তিনি 

“বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলেন'” (অজিত ৪৭)। 

ঘবারকানাথ শ্বযং শুদাঁচারী মানুষ হ্ঞয়! সন্বেও 

গাহাকে কলিকাত্।র ধনীদিগের অনুকরণে ও তাহাদের 

অনুরূপ চালে বিলাসের গ জামোদের আয়োজন করিতে 

হইত ;) এবং পুত্রগণ বরস্ক হইলে, লামাজিকতার খাতিরে 

তাহাদিগকেও এই সকল আমোদের সম্ভার লইয়া যাইতে 

হইত। 

না; এবং এই জন্য তিনি এসময়ে দেেজেনাথের বিলাস- 

পরারণত। ও অত্যধিক ব্যক়শীণগতায় বিপন্ত। হুইয়া- 

ছিলেন। 

এই সঙকে কলিকানার ধনীদিগের “বিলাসের 

আমোদ” হে ুনীতি ও সুকচি উত্তর হইতে ত্র্ট হইত 

ত|হ1 বলাই যাকল্য। কিশোর দেবেশ্রনাথ এ সময়ে যে 

পথে চলিঙ্গাছিলেন, গভাহাও তদ্রুপই ছিল। ইহাতে 

তাহাক্ষে দোষী করা বাক্স না; বরং আশ্চর্ঘয হইতে হয় যে, 

এমন আঅবপ্থ। হইতেও ঈশ্বর তাহাকে নিজের দিকে টাণিয়া 

লইলেন। 

দেবেন্ত্রনাথ বণিয়াছেন, "আমার চারিদিকে ০কেবল 

[বিলাসের ও.আহোদের অনুকূল বায়ু অহুনিশি প্রবাহিত 

হ্ইতেছিল এড শ্রতিকূল অবন্থান্তেও ঈশ্বর জাগনি ৃ 

দয় করির। আমার মনে বৈরাগা দিলেন ও আমার 

সংসারালক্কি কাড়িয়। লইলেন; এছং তাকায় পরে সেই 

আননামর শ্বীদ্ঘ আনন্েের ধার! আমার মনে বর্ষণ করিয়া 

শুতন জীবন প্রদান করিলেন” ঝন্মলমাজের ইতিহাসে 

মানুষের জীবনপরিবর্তনই তগবানের করুপার আল 

প্রকাশ ; সেই জলস্ত প্রকাশ দেবেজনাখের জীবনে অতি 

সমুজ্ল। 
দেবে্জ্রনাথের এই প্বিলাসের আমোদে দগ”” হওয়ার 

বিশেষ বর্ণন। নিশ্রক্োজন। কেবল তাহার এই লমজ্জেয় 

কিস্ত অপরিণত বয়সে তাহার কেহ ব্ব়ং বলা- 

[সতায় ও আনোদে মগ্ন হয় ইহ! তিনি পছন্দ কারতেন 

চি 

সপ ও পপ স্পিন শপে 

সর উট 

কলিকাতার রাস্ত। কাপাইয়া যাইত । জিজ্ঞাপা করিলেন 

“ইন কে ? আরে কে তা জান না? দ্বারকানাথ ঠাকু- 

মহর্ধির এক কন্যা গল্প করিয়াছেন যে, 'ঠাকুরদ।দ1! মশাই 

যখন বেঁচে ছিলেন, বাব! মঙ্গাশয়ের 121)19 531)21393 

ছিল 1211 ৩**২-_বড়ছেলে বজ্ুনান্ধবদের লইয়। 
আহারে প্রতিদিন বায় করিবে ৩০*২ টাকা ।” (তত্ব- 

কৌমুপী ১৮৪৬ শকের ১৬ই ভাদ্রের সংখ্যা, ১৯১৭ পৃষ্ঠা )। 

ত'হ।র কালের কোন প্রাচীন লোকের কাছে শুনি- 

স্র/ছি "য, কলিকাতা মহরে তখন তীকার “বাবু? খ্যাতি 

রয়! গিয়াছল। জগন্ধাত্রী ভাসানের সময় ঠিনি যেমন 
বেশতৃষ। পরিয়া বাতি হই হন, অনেক বড়লোক ঠাছার 

অনুকরণ করিতেন 1,****, 

এই সম্য়ে তিনি একবায় প্রায় লাখ টাকা খরচ 

করিয়া খুব ধুমধাষের লকিত বাড়ীতে সরম্বতী পৃ 

করিয়াছিলেন । সেই পার্ধণে সহরে গাদ! ভুপ ও সন্দেশ . 

ছলণভ হইয়! উঠিয়াছিল। গাদা ফুপ দিয় তিনি প্রকাণ্ড 

এক সামিয়ানার মত তৈরী করিরাছিলেন। প্রতিমা 

এত মন্ত্র হইরাছিল বে, বিসর্জনের সমক্ষে নানা কৌশলে 

তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিতে হয় ।”--( অদ্ধিত, 

(8৬) ৪৭)। 

শ্রশনে আনন্দ হারাইয়] দেবেন্দনাথের অশাস্ঘি। 

এই অশান্তির অবস্থাকে দেবেস্রনাথ ভারতবর্ষাঁয 

 ব্রাঙ্মদমাজের অভিনদ্দনের উত্তরে এইরূপে বর্ণনা করিয়া- 

ছেন, “সেই উদাপ ভাবের আনন্দে হৃদক্স এমনি বিকশিত 

| হইল যে, লে রাত্রি চক্ষুতে নিজ্ঞ! আইল না। তাহার 

পর়দিনে সে আনন্দ চণিয়া গেল। তখন আমি ঘোর 

বিষাদে, অকুল চিন্তাতে নিমগ্ন হুইলাম। পিপাসাডুর 

পথিকের ন্যায় দেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর 

সত্যন্বরূপের অনুসন্ধানে প্রন্বত্ত হইলাম। মনে হইতে 

লাগিল যে চিত্পপটের জ্ঞানভুমিতে অনন্তের যে দ্বন্দর 

ছবি মুদ্্র5 রহিয্নাছে, তাহা! কি কেবল ছবি মাত্র? তাখা 

ফি মনের ভাব্মাত্র ? সেই বাস্তবিক সতা কি নাই, 

যাহার এই প্রতিবিদ্ব, যাহান এই প্রতিরূপ 1 এই প্রকারে 



চৈল়্, ১৮২৮ 
দেবেজ্নাথের বালাকথা 

বৃদ্ধির ম51| আমন্দেশন চলিল। এই লান্দোলন ও অ।লো- 
চন।তে শামার মন ছিন-বিচ্ছের হইতেভিল, তখন হঠাং 

উপনিষদের এক ছিন্নপত্র আমার হস্তে নিপঠিত হইল ।” 

_( ভব ৩৩০)। 
দেবেজ্রীন!খ কুক ১৮৩৮ সালের পুরে পঠিগত 

যুরোপীয় দশনশ!গ্ | 

এই সময়ে অষ্টাদশ শতার্ধার ফরাপী দার্শনিক ও 

বিল্লাববাদী পেখকগণের এবং হিম প্রভৃতি নিবীশ্বববাদী 

গ্রন্থকারদিগের মঠ ও শিক্ষ। হিন্দুঃলেগের ছাত্রণিগের 

মধ্যে আঠশয় প্রসার লাভ করিমাছিল। 
মি গানে রও কাহারও গ্রন্থ পাঠ ওলিরঃ ই সেই দাশনকদিগের মধ্যে কাহা হা . গুপিরই সাক্ষাৎ প।ইযাছিশেন + তাহাঠেহ তাহার মনের 

করিয়াছিলেন এবং পর কয়েকজনের মুণগ্রন্থ পাঠ ন! 

করিয়া থাকিলেও পাঠকহ্যত্রে তাহাদের মত ও শিক্ষার 

সাহঙ তিনি যে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ 

নাই । 

(১) পপ্ররৃতির অধীন্তাই মনুষ্যের স্বাস্থ” এই 

ভাটি হয়তো! তিনি 00110) 000১ 001 ঠ100013 

লেখকের মতে মদের সকল ক্রিয়া শরীরের গঠনের উপর 

নিভর করে, শরীরের লগে সগেছ শাম্মার হু।প-বুদি হয়ঃ 

এবং শরীয়ের মৃত্যুতে আক্মারগ ধ্বংস হয়। এই গড়: 

বাদী দার্শনিকদিগের রচন।বশীর মধ্য স্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 

এন ছিল 137191) 1801 [[011)110]) 1)706100] ৬০0 

1101)76]) (17323--1749) প্রণীত ১১৪৮৪০৩৫০18 

11231070060. 1 তাঠাতে স্প্টতঃ অড়বার ও শিরীথর- 

বাদের সনর্থন এবং মানবাগ্সার স্বাবীনতার মতের প্রাতি- 

বাদ কর! হইছে । (২) দেবেন্দ্রনাথ যে ইংবাছগ দাশ- 

' নিক [0101 1১৩ (1632--1794 ) প্রণীত 15532 

(01100170171 1101021) ৪1091501115 পাঠ করিয়।- 

ভিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যার। ফটো-! 

গ্রাফের কাচপাত্রে পতিত প্রঠিখিম্বেদ তুপনার দ্বারা | পটে চিরদিনের পন্য মুদিত হইয়া গহির়াছে। 

দেবেশ্ধনাথ। 

২০১২১৩ 

110)7) রচিত 10151011055) 0090৮ 07৩17] 
07053500011] 12011 শামক পুস্তকের সহিত 
পিছ হিলেন |: ৫) কিন্ত এখনও [নি 11000 ৭ 
: 1২510 প্রথুখ ১০০৮৯) দার্শানকগণের সংহত পপ16৬ 
হল নাই । আনম্মপীবনীর 52 পাচ্ছেন বাণত বলে ক 
 লাের গরে, প্রথমে উপনিব্ৎ হুহতে এবং কুমশঃ এই 
| ১৬১15) ধ।শান কগণের রচণ। হ£৩,তনি (নঞ্জ [লগা প্ত- 

গকাপের সার প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই হশীয় পরিচ্ছেণে 
বাণত নমগে তিনি কেবল হিন্দুকণেঞজের ছারদিগের মধে) 
বহএভাবে পঠত ও মধাদৃত সুবোশীন দর্শনের পুন্ত ক, 

 সংখাম এহ বাটিয়। গিয়/ছিপ এবং ভিনি এপ্রকতিকে 

ৰ 
ঃ 

! 

ৃ 
। 

। ॥ 

০. স্প্ শপ 

' আকাশ অনন্তরদেণের পরিচিত দেয়। 
 এহ অগণ্য নক্ষত্রপূর্ব অনস্ত আকাশ আমার নয়নপথে 70) _1751 ) হইতে লা করিয়! থাকিবেন । এই (17১9 5755) হইতে : প্রন1পত হইয়া প্রবীপ্ত হইল। 

[পিশাচা বপিয়া অন্থভব করিতেছিলেন। 

গ্রথমনয়সে দেপেশ্রনাথের বশ্মবিখাস। ৃ 

প্রথম বয়সে মামার শিকতে এই নক্ষরখঠিত ক্নন্তু 
একদিন স্ট ঠক পে 

তাহার 'আশ্চবা ভাবে 
আমার সময় মন সমুদয় আম্ম। আক হইণ। অমনি 
বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়! পিক্ধাপ্ত করিল বে এ কথন পরিমিত 

শপ ০০ শাসক ০ 

সপ ৮ পি ৭ সন ও শসা আপ পপ | পেশা সপ 

ম।নবের উত্ত্িয়জ্ঞানের উৎপন্তির ব্যখ্যা! [590০8 করিয়া ৷ 

 শালগ্রামশিপার অর্চন। দেখিতাম, প্রঠি বৎসর যখন 
ছিলেন। আমরা বিষযজ্ঞাণের সহিত আপনাদিগকেও 

জানি এই তন্ের আভানও [.0০এর পুস্তকে আছে। 
ৰ (৩) সম্ভবন্তঃ 10510 1]0012৩ ( 17117771770) প্রা! [বি্যাগন যাইবার পথে ঠন্ঠনিরাগ দিদ্ধেশ্বীকে পণম 

121)00109 00100117116 170101010 81700156010  করিয়৷ পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর 

নামক গ্রন্থও তিনি এই সময়ে পড়িয়। থাকিদেন) কারণ 

ছিম্ুকলেঞ্জের ছাত্রদিগের মধ্যে এই গ্রপ্থের বিশেষ লম'- | 

৷ ভূঞা সিদ্ধেশ্বরী । দর ছিল। (৪) আাঅজীবনীয চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রয়ো জন- 
বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বরের কথা পড়িয়। মনে হয় ষেন্কিনি 

55759720900 70)05091171135))এর অন্যতম প্রবর্তক 

0735501র (1592--5055) সন্কিত এবং হইংরাজ 
পপ পাপ? আপ এ ও, জে শপ 

জ্ঞান 

হন রচনা শহে। সেই মুইুর্ে অপন্থের ভা? হৃদয়ে 
প্র.5হাত হুইপ । তখন আমার পাঠ্যাবন্থা । একথ। 
অপাপি আরম কাথারো নিকটে প্রকাশ করি নাঠ। 
আাপনাদের অন্যকার লৌহাদ্দো খাব্য হঠহ্রা হরয়ঘার 
উদ্ধাটন করিঘ। তাহ! এখন ব্যক্ত করিেছি । 

“প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনগ্তের পরি5 
পাহলাম। যেশ আবরণ ভেদ করিয়া অনপ্ত ঈগর আনাকে 
দেখা দিলেন, ফেন ববনিকার একপার্খ ছহত মাহ1ব 

বদন দেখিতে পাইলাম । সে প্রসন্ন বদন আমার চি 

“প্রথন বয়লে ও “নয়নের পর প্রতি নিত যখন গুহেতে 

ছগাপুজার উৎসবে উৎসাহিত হই হান, প্াঙদিন ষখণ। 

গ্রথনা করিতাম, তখন মনের এই শিশ্বাস ছিল থে, 
ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভুজ্জা দুর্গা, ঈশ্বর 52. 

“কিস্ত সেহ শুভগ্গণে যেমন এই অনন্ত আকাপের 
উপরে আমার নয়ন-যুগল উন্মীলিত হুহপ, 'অমনি নানার 

উন্মীলিত হুহয়। মনের পৌব্রলিক ভাবকে শ্রণ- 
বৈষনিক ও দশনিক ১17 1২0১৩:% 1301৩ (1627-- | কালের মধ্যে ঠিরোছিত করিয়া দিল। মমনি জ।নিপাম, 



২৪১২৫ তন্ববোখধিনা পত্রিকা ২১ কক্স, ৪ তাগ 

শিস ০স্সি ৪ পপ পাপা পা 

জনস্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হাতের কার্ধয | নের গভীরতর অন্থরাগসমূহের দিকে গলসাহছিত্যের 

নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা । মোড় ফিরাইতে সুরু করিয়াছে । ইহ! ভারতে হংরাজী- 

প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম । |] শিক্ষার পরিণাম বলিক্া! অন্ুরাগব্যঙ্জক 1” খতঃপর কাউ- 

পরে শ্মশানে বৈরাগ্যের উপন্ধেশ হইল। সহসা উদ্দা- ৃ য়েল গল্পাংশটীর সষালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়ছেন এবং 

সীনের আনন্দ হুদয়ে উত্িত হইল ।”-_-( ভারতবধীন্ । উহ্থা হইতে কতকগুলি নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করিয়! 

ব্রাহ্মদমাজের অভিনন্দনের উদ্ধর ) ভব, ৩২৮--৩৩০ )। ৰ দেখাইয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এখানে সংযোজিত 

অনন্ত আকাশ দর্শরে দেবেজ্না"থর মনে এই ভাবের | করিলাম না। 

উদয় আনুমানিক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চতুর্দশ বর্ষ বয়সে, হিন্দু- ূ ১৮৫১ খুষ্টাব্ধে কাউয়েল সংশ্কত নাটক “বিক্রমো- 

কলেজে পাঠকালে হুইয়৷ থাকবে । ববশী”র ইংরাজী অনুপাদ সম্পূর্ণ করেন। এই বৎদরই 
ৰ তিনি “বররুচিশ্র “প্রাকৃত” ব্যাকরণ প্রকাশ করিয় 

ডাক্তার এডওয়াভ'বাইল্স ূ উইলসন্ সহোদয়কে উপহার দেন। উহ্বার আর একটা 

স্করণ পরে ১৮৭৫ খুষ্ট বে প্রকাশিত হুইয়াছিল। [ 

| কাউয়েল | ১৮৬৫ খুষ্টান্দে কাউয়েল উহলসনের থণণ্বেবান্ুবাদ ও 
পূর্বান্ধৃত্তি [11)1)111500176এর ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্পদকত। 

(শ্ীপঞ্চানন রায়) করেন; উভয় পুস্তকঃ ১৮৬৬ গ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া 
| 

৮1112 1,01098, 007(019৮ নামক পত্রিকার ১৮৬৫ | ছিল। 

্রীষ্টান্দের জুলাই সংখ্যায় কাউয়েল “7. 10700207101 210 | কাউয়েল সাঙেব কেন্বিজে অধ্যাপক-পদ প্র1প্রির 

|)1১ 171)165* নামে একটী রচন। প্রকাশ করেন। এই . জনা যে আবেদনপত্র এপ্ররণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 

প্রবন্ধে উক্ত লেখকের একটি গলের সহিত সংস্কত | তাহার “কৃষ্যজুবেবদের” এবং উদয়নের “কুস্ুমাঞ্জলি"র 

“হতোপদেশের* “হংসকচ্ছপকথা” নামক গল্পটার সাদৃশ্য | ইংরাচী অনুবাদের কথ! পাওয়] যায়, কিন্তু কবেতিনি 

প্রদর্শিত হইয়াছিল । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে “51801)11191)5 এ সকল অনুবাদ সম্পূণ করেন, তাহা আমরা জানিতে 

১1:211০”এর এপ্রিল সংখায় বাঙপ। উপন্যাস “ছুর্গেশ- পারি শাই। ১৮৭৮ খ্রীগ্লাবে কাঁউয়েল পন্বপ্রেখ্বরে”র 

নন্দিনীর” কাউয়েল-লিখিত একটা সমালোচন! প্রকাশিত | টাকার সহিত “শাণ্ডিল্যে”র ভক্তিস্থত্রের ইংরাজী অন্রবাদ 

বইয়াছিল। ইহার মুখন্দ্ধে কাউয়েল স্প্টাঙ্গরে উল্লেখ : প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৯০২ খ্ীষ্টাবের “12৮৫ 

করেন যে,-ভারতব্ষই উপন্যালের জন্মভূমি এবং ইউ- | 4১180105901 19007)81”এর ডিসম্বর সংখ্যায় 

রোপীয় মধ্যযুগের অধিকাংশ লোকপ্রিয় গল্লেরই মুল । তাহার বাঙালী কবি মুকুন্দরাম চক্রবন্তা কবিকক্কনের 

উৎসের সন্ধান পাওয়া! যায় প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যের | চণ্ডীকাব্যের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। শোন! 
মধ্যে; প্রাচাদেশজাত গল্পমালার সুবিন্যস্ত সংস্করণ, ৫লই | যায়ঃ রামবাগান দত্ব-পরিবারের বাবু গোবিন্দ6জ্্র দত্ত 

পুরাতন উপকথাগুলি নবধুগের অভ্যুৎ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে উক্ত বিষয়ে প্রথম প্ররোচিত করেন । এই 

আধুনিক গল্পসা।ভত্যের ছায়ায় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; গোবিন্দচন্ত্র দত্ত মঞ্াশমই সুপ্রসিদ্ধ কুমারী তরু ও অরু 

কিন্ত ভাতবর্ষে এখন$ তাহারা পুব্বাকারেই জনপ্রিয় : দন্ধেৰ পিতা । কলিকাভাম্ন থাকিতে থাকিতেই এই দত্ত 

কলনাসমুহের মধ্যে অবস্থান করিতেছে । মহাশয়দিগের সহিত কাউয়েলের ঘনিষ্ঠত। জন্মিমা গিয়।, 
“প্রত্যেক গল্পের প্রারস্তে একটা সন্তানহীন রাঞ্জার ; ছিল?) কাউয়েলের তৎকালীন পত্রগুলিতে এই দত্তদের 

উল্লেখ থাবিিবেই থাকিবে ; এ রাজ অবশেষে কোন : বিষয় উল্লেখ দেখ! যায়। 
বঙাদি পালন করিয়া! একটী অতুলনীয় পুত্র লাভ করেন। ৰ কোন একজন বন্ধুর অনুরোধে কাটয়েগ পাশ্চাত্য 

প্রত্যেক রাজকন্যা কোন স্য়ত্বরসভায় সমাগত পাণি-; সংস্কৃতজ্ঞ পগ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচন। করেন; 

প।থখদিগের মধা হইতে তাহার পতি নির্বাচন করিয়া, ইউরোপীয় সংস্কতজ্ঞগণের প্রাথমিক ইতিহাস বলিয়। 

লইবেন, এবং প্রত্যেক গঞ্লই দেহাস্তরপ্রাপ্তিবিষয়ক : ইহার যথে্ উপযোগিত! আছে । (90129 0০61] 

সাব্বজনীীন বিশ্বাস হইতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাৰে উদ্ভুত লিখিত কাউয়েল স।হেবের জীবনীর শেষভাগে এই সমগ্র 

অমাঞুষিক রূপান্তরগ্রাপ্তি প্রসৃতিতে পূর্ণ থারিবেহ . ইতিহাসটী প্রদত্ত হইয়াছে । ১৮৭২ খুষ্টাব্দের ১৩ই 
থাকিবে । ' এপ্রিল তারিখের *][1)০1017)95* নামক সংবাদপত্রে 

কাউয়েল “4১ 186৮৮ 07. 00209101000 127951991)09 

পদ পপ সপে ওপাপ্পাপা সপ পপি পপেপপপাসপাসপিপ 

“যা হউক, একটা আধুনিক পদ্ধতি অবশেষে প্র5- 

পিত হইয়াছে । ইছ। বুজরর্দকর ক্ষেত্র হইতে বাস্তবজীব- | 21)0 ১91358310 ০911৫6১৯ নামক একটী রচনা প্রক'শ 
০০ 



"১ পম সস প্ --  -৯ আপ ৯ ক সত 
ক 

চৈত্র, ১৮৪৮ ডাক্তার কাতিউাত 

করেন । চুঃখের বিষয় উক্ত লা সা জনিত ন। 

পারায় এই প্রবন্ধে উঠার সারসন্লিবেশ করিতে পারি- 

লাম না। 

কাউয়েল-রচিত সংস্কত শ্লোকসমৃত মৌলিক ও সুল- 

লিত; শ্রীগুপি £রূপ শিভূদল যে, কখণই পাশ্চাতা পণ্ডি- 

তের রচনা বলিয়া মনে হয় নাঞ। 

কালীন সংস্কতকলেজের প্রতোক পুরস্থারবিতরণী সভায় 

শ্বকীয় বঙ্গভাষায় 'প্রদত্ত বন্তুতার উপসংহারে তিনি 

প্রতোক বংখসরই নিয়মিত এক-একটাী স্বরচিত 

সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গীকে বিশ্ময়- 

বিমুঢ় করিয়া তুলিতেন। ছুঃখের বিষয়, এ সকলের 

একটা মাত্র আমর! সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি--উহ! 

পূর্বেই প্রদত্ত হইখাছে--এক্গণে প্ররপ আর একটী 

কবিতার তদ্রচিত ইংরা্দী অনুবাদ পাদটাকায় প্রদন্ত 

হইল । 

১৮৯৯ খুষ্টান্দের সেপ্টেম্বর মাসে কাউয়েলের প্রিয়- 

তম! সহধর্মিণী পরলোক গমন করেন। জীবনের এই 

মহীয়সী সঙ্গিনীর মরণে কাউস্্েল যে বিশেষ ব্যথিত হইয়। 

পড়েন তাহা বলাই বাহুলা। তাহার প্রিয় পিত্রালয় 

ব্রামফোর্ড গ্রামের গীঞ্জাগনে তাহার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া 

নীরবে স্থুসম্পশ্র হয়। 

ভাবে 

১৯০০ গ্রীষ্টাবধে ভট্ট মোক্ষমূলর পরলোক গমন করেন) । 
অকাফে|ে তাহার স্মৃতিপক্ষার্থ বিশেষ চেষ্ট। হয়। কাউ- 

য়েল সাঞ্েখ উক্ত কার্ধা সম্পাদনের জন্য ওভূত পরিশ্রম 
স্বীকার করেন । স্বৃতিরক্ষা তহবিলে ২৫** পাউও 

সংগৃহীত হইয়াছিল । কাউয়েল উহাতে চান স্বরূপ 

প( পাউগু প্রদান করেন ; খর সংগুহীত মুদ্রাপন্ধ আয় 

হইতে ভারতীদ্র ভাষ।, প্রত্ব তত্ব, ধর্ম এবং ইতিহাস প্রত্- 

(ির উন্নতির জনা সাহায্য কর। হইবে স্থির হয় এবং 

17011101১21 11071501000 1২, 

রের একটা তৈলচিত্র “১]] 500175 09119£6”এর স্থবৃ- 

হৎ কক্ষে প্রাতিচিত হয়। 

নীরবকম্মণ কাউয়েলের দানশীলতা সর্ধপ্রন বিদিত 

ন। হইলেও একটী বিশেষ উল্লেখষোগা বিষয় । অস্তঃ- 

সলিল। ফল্তুর ন্যায় করুণ! তাহার অন্তরের গোপন নিঝ- 

* উহাদের কয়েকটা পুণেবহ প্রদত্ত রা | 

1 ৮1173 5২৮০9012510 11) 1)091179 11706 ৮1)109 

€8701961 500০) 20101005010 0100110 5001 91 

11191261010 21111)000) 1000 110 ৮1)0 15 50011 01) 

111)0 থা) (1)110]5 18117105011 & 12070) 15100010190 

09 00 19216 012 5৬996 67510. 

(/৯ 1১076101791 0170 0০9০1]5 18691 

1)9650 7861) 520 9 ) 

তীর অধাক্ষতা- | 

4১, গ্রদত মোক্ষমূল- | 

বাইল্স কাউয়েল_ 
সি ০৯ 

রিবী। আমরা িটিজিজাল অবগত 5 হইয়াছি যে, ফলি- 

কাায় অবস্থান কাপে তিনি বলুনংখাক ছারক্ে ভবণ- 

পোষশাপি দ্বারা সাহায্য করিতেন। প্র ছাব্রসমুহের 
মধ্যে মহামহ্োপাধ্যায় নীলমশি মুখোপাধ্যায়, মহাশর 
একজন ছিলেন *। কাউয়েল-দম্পতী কলিকাতা পরি- 
ঙাগ কালে তাহাদের পুস্তকের অধিকাংশই সংস্কৃত 

, কলেজে অর্পশ করেন এবং সংস্কতকলেছে ব্যাকরণ শিক্ষার 
| উন্না তর জন্য বৃত্তি প্রদানোদ্দেশ্যে কতকগুলি মুদ্র। 

ৰ প্রদান করেন, ইহ! পুর্ষেই উল্লিখিত হইয়াছে । এই- 

ূ গুণি কাউয়েল মহোদয়ের দানশীলতার বিশিঈ নিদশন। 

| ক্ষুদ্ধ পাঠশালটা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনবিটণীর 

এ 
অস্কুরোদগমের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল সেই 

| 4115101) €318.10]11719301)091”টীও তাহার ন্রৰ 

দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কাটউয়েল তাহার 

ভ্রাতা মরিস্কে উক্ত বিদ্যালয়ে “কউয়েল পুরস্ক।র+ 

নামক একটা বাধিক পুরস্কার বিতরণের 

পাউগ্ড 

জন্য ছুই শত 

কাউয়েলের মুহ্যকাপীন 
ইচ্ছানুসারে তাহার মুবৃহত গ্রস্থাগারটী চারি ভাগে বিভ কু 

প্রদান করেন। 

হয়। এক ভাগ কেস্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগ।রকে 

প্রদত্ত হয় । দ্বিতীয় অংশটা +007])15 0171511 

[ 

0.11৩£০"এর শ্রস্থাগারে অর্পিত হয়। ভূতববিদা। 

ূ সম্ব্দীয় পুস্তকাঁবদদী এবং প্রাচীন মুদ্রা সম্বলিত তৃতীয় 
অংশটী “17962111120 8105010127৮ কে প্রদত্ত হর। 

৷ অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগটী *017607) 0011920 1119171%”তে 

অর্পত হয়। এই পুস্তকসমূহ ব্যতীত কাউয়েগ ১৫৯০ 

শত পাউও্ড 0/)1740। 
অধ্যক্ষগণের হস্তে, তাহার নিজ নামে “গণিত কিংবা 
(/1755105 শিক্ষার্থ ছাতরদগের বৃত্তি 

সমর্পণ করিয়। যান। 

1 কাউয়েলের চিত চিরকালই শিশুর ন্যায় সরল ছিল, 

ূ তিনি কখনও আপনাকে প্রচারিত করিতে ভাল ৰাসিভেন 

না; এই কারণ বশতই তিনি ১৮৮৭ খুগ|ন্দে 0০৮10৩৯০ 

০0 (0110111051১ এবং 

বেশনের শ্রতিনিধি-পদ প্রতা।খা।ন করে । হাহার 

সাধুজলোচিত অমায়িক ব্যবহান্র 'আকুষ্ট 

করিত। তাহার নিকট অধায়ন করিয়া! ছারগণ কখনও 

শিক্ষকের গাস্তীধা উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। 

অসীম বিদাবঞা সম্পন্ন একজন মনীবীর পক্ষে উঠ! একটি 
অলাপারণ গুণ বলিতে হইবে । যথার্থ পণ্ডিত (9০৮০011) 

বলিতে যাছা বুঝায় কাটয়েল প্ররুতই তাহা ছিলেন। 
টি সহ টি ৯ ইস ইনি ০ ২০০ তি 

ঘা 0১ চিনি রা (0 5911 16) 1180 01009 
(101)” (41১00111018 01 21111) 0101৮ 810015011০6, 

16(161 (0 (0৮০11, 0০0 ৫4]1]55 11০--4১880 446) 

£07070005 €:0119£এর 

প্রদান মানলে 

*5(6)011101011), এন অধি- 

ূ 
ূ | নর 
ূ সকলকেই 
া 

পপ স. 

৭ 

ঙ্জ 



৩১৬. 
ঠাহার পভ ছশাসা'তদ্ লগা পালন | টি 

ভইয়াছে। হউবোপায় প্রান পা পাব 2 হ পাচ 

পারমী প্রভূত চাষা ভা5' ঠিনি তাৰ টীগ সাঙ্কত পপি? 

বডপ। ও হিন্দি হাসান শেষ রুপী তলে | 

(কেস) অ্।পন। কালে ক্টাহাকো পাপসীপগপিগের 

প্রান হম গ্রন্থ ণনেন্দঠা।৮ ৭ অধ্যা না চবিতে 

হইত | ইহা প্রাচীন পাব্পীক ভাসা পগাঁট জ্ঞান বাতীত 

কখনও উদ্ধিগশিপ্য।, অক্কণান্ম এবং 

তিনি বিশন আঁঠন্ক ছিলেন। 

-ত*পশেশ সতঙ্্ত-শান্দ মঙক্চোদপিব প্রায় প্রহোক বিভাগেই 

কাহার বিশেষ কুটির দেখিতে পাওয়া যানি; 

১ ঠহত না। 

প়হৰবদা/ত5৭ 

এতা- 

দশ 'আসংখা গুপাশিত হঈনাও ঠিন্নি আশ বিনয়ী: 

ছচিলেন। গ্রুবন 

একজন ধন্মপ্রচারক বলিয়াই জানিংতন। খৃষ্টধণ্মে নব- 

দাক্ষিত বছ ভারতীয় যুনক শাহাকে পিতা বশিয়া সম্বোধন : 

্বাষ্টধন্মে নবদীক্ষিত ভগবান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় করিতেন । 

উষ্টাদের 'অন্য*ম ছিলেন ; ইনিও কাউয়েলকে পিভু. 

সন্বোধন করিয়া! পত্রার্দ |লখিঠেন। একন্গন সন্ত্রাস্ত 

মুসলমান ভঙ্লোক একবার কাউয়েগের সববস্ধে বলিক্সা- 
_ 1 

ছিলেন যে “কাউদ়্েন সাহেব যখন খুঈধদ্বাবলন্বী তখন । 
এই সনন্ত ব্যপার । খুষ্টণন্্ সত্য হইপেও হইতে পারে” । 

পর্যালোচন। করিলে কিনি ষে বিশেষ লোকপ্রিয় ছিলেন 

তাহা স্বতই উপলব্ধি হয়। ভারতীয় খধিজনো চিত 

উদার আকুতি অবলোকন করিয়া! বছ রুতবিদ্য পুরুষই 

ষ্ঠাহাকে খাঁষ বালয়া উল্লেখ করিয়াছেন*। বান্তবিক 

তাহার উন্নত চরিজ এবং সত্যপ্রিয়তা। খধিজনোৌচিত ছিল 

বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। আঁচাধ্য শিবনাথ শাস্থী 

মাশয় তাহার সত্য-প্রিয়তা সম্বন্ধে একটী গল্পের উল্লেখ 

করিয়াছেন, তাহ! সংক্ষেপে বর্ণন। করিৰীর লোভ সংবরণ 

করিতে পারলাম না । উহ এই :--কাউয়েল ষখন সংস্কত 

কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তথন সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষো ! 

কলেজ সহরের অন্য কোণ অংশস্থিত তিনটা বাটাতে 

স্থানান্তরিত, ইইমাছিপ। একদা উহারই একটী বাটীত 

গ্রে সোপান আরোহণ ব্যাপার লইয়। ছাত্রদের মধ্যে! 

একটী খণ্ড যুদ্ধ তয়। আচার্য শাস্ত্রী মহোদয় ও যে 

বর্গের একজন ছিলেন । অচিরাৎ যুদ্ধবার্ড। কাউয়েলের 

কণগোচর হইল, তিনি শা্ী, মহাশয়দের শ্রেণীতে 
০৯৭৮ পাপা শা স্পাশপ শারসপশসপ 

* 17৩ টা 0৩ 1০০৮ 91%  ড97108010 [110100 

“1২141)3১১--(5 19801 91 00505 ০১০৯ ঘা, 

€:9+০11+১ এ 176৩ 441) 

«৪১ [315]]1 10015 00109 00 105 

8 ১101)7591]) ১2505 190001, 

০০611১১1115 176০ 444) 

কে বোোধনী পত্রিকা 

' লাম প্রকাশ কির ফেলিলেন । 

] 

দুষ্টিতে হানে একঞ্জন ধন্মচার্যা । 

ললিয়াঠ মন হহত | বস্ততহই ভারতের পন্থ বাক্তি জাভাকে ! 

২১ কল্প, গখ ভাগ 

১. স্জা জাত 

লি সস শুন শি সপ্ত প্রেরন --প এট : 

জে হইয়া পন্তীব কে যোদ্,দের নাম িজ্ঞ/সা 

করিলেন ; কেহই উত্তর দিলনা, এইরূপে ছুই তিন বার 

পিজ্ঞাসার পর যখন কেহই উত্তর দিন তখন শাঙ্ী 

মহাশয় আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পাব্রিলেন না, তিনি নিজ 

কাউয়েল তাহার সত্য- 

অবশেবে বলিয়াছিলেন “ষ শযুদ্ধ 

সাহসের কার্য সন্দেছ নাহ, কিন্ধু সতাকথন সধকতর 

সাহসের পার্িচার়ক” | 

প্রয়তায় দুগ্ধ হহয়। 

ভারতবাশীর সমাপসংহ্ধার বিষয়ে কাউয়েল উদার 

৷ মতাৰণপ্থা ছিলেন। হার একটা পত্রে জানা যান যে 

| করিনি তাহার কোন আাম্রীয়র পত্র, বিলাঞ্েে পাঠার্থ 

দুইজন ভারতীয় রাজার আগমনসংবা প্রাপ্ত হইয়! 

অত্যন্ত খুনী হইয়াছেন এবং প্রত্ান্তরে পিখিতেছেন ষে, 

ৰ “আমি যথন ভারতে ছিলাম হখন হিন্দুর পক্ষে কালাপানি 

উত্তীর্ণ হওয়া বিশেষ পাপ বলিয়! উক্ত হইত, এক্ষণে দুই 

জন হিন্দু রাজার সমুদ্রপারে আগমনসংবাদ শুনণিয়। অতাপ্ত 

আনন্দ হহল।ম” । তদীয় ছাব্রগণের প্রাত তাহার 

ভালব।স। এতদূর প্রশ্ন ছিপ যে শিবনাথ শাস্বী মহাশয় 

। যখন কেম্িজে অবস্থান করিতেছিপেন তখন তাহাকে 

। দেখিবার জন্য কাউয়েল জলবায়ুর বৈণরীত্য সন্বেও 

আাগ্রঠান্িত চিত্তে আগমন করেন এবং দুইঞ্জনে বপোপ- 

কথনে অন্ধ ঘণ্ট। আতিনাহিত করেন। 

চন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় বলিতেন যে কাউয়েল বখন 

 প্রোনিডেন্স কলেজে ছুটার পর ছাভ্রগণের মধ্য (দি 

তাহাদের অনেকের প্রশ্নের সমাধান করিতে করিতে 

৷ চলিয়। যাইঁতেন শখন সে একটী দর্শনীয় ব্যাপার ছিল; 

মেরূপ তুশ্য এখন কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ছাঁক্রগণের প্রতি তাহার প্রতি এগাদৃপ প্রবল ছিল 
বে একবার পি কষ্চচন্দ্র রায় মহাশয় বঙ্গ ভাষায় একটী 
ভারতহীর ইতিহাস পুস্তক প্রণয়ন করিয় উচু 

কাউয়েলকে দেখিতে বলেন । কাউয়েল তখনও বাঙলা 

' ভাষ। শিখেন নাই ) তথাপি একজন দোন্তাষীর সাহায্যে 

উছ। উন্তম্রূপে বুঝিয়। লন এবং কেবল এখানেই ক্ষান্ত হন 

নাই, পরম্থ যখন হৃহ। মুূদ্্রত হইয়া প্রকাশিত হর তখন 

যাহাতে উহ! স্কুলের পাঠাপুস্তঞকরূপে গণ্য হন সেবন)ও 

ূ বিশেন চেষ্ট) করিয়া অবশেষে কৃতকাধ্য হন। উক্ত 

| পণ্ডিত মহাশয়ই এক স্থানে বলিয়াছেন যে প্রেসিডেন্সি 

ূ কলেজে মুসন দ ইভিহাস-পাঠপ্রণালী কাউয়েলের দ্বারা 

৷ প্রথম প্রচপশিত হ্য়। 

ূ 
| 

শপ | পপ শা ৩ 

এ শিপ শপ ০০ স্পা পপ আপ স্পশপসপ ৮৯ শা 

ূ র 
ূ 
র 

কাউফ়েল কাচ আন্মগ্রশংস! শ্রবণ করিতে পারিতেন 

না, কেছ ঝখনও হাহার ন্যাধ্য প্রশংসা করিলেও তিনি 

বিরক্ত হইয়। উঠিতেন। কাউয়েল বলিতেন তাহার 

জীবনের ব্রত দুইটা, একটা অধ্যরন ও অপর়টী অধ্যাপন]। 



চৈর, ১৮৪৮ ব্রহ্ম-নংস্পর্শ | | ২৬৩১৭ 

[তিনি যথার্থ £ আপনার জীবনের শ্রঠোদ্নাপন কারয়। | করিও না এবং যাহার তাহাএ সহিত এছ পারার উিরেরর 

গিয়াছেন, বলিতে পারা বায়। ওশরন কারও না । পরবিণ অন্ন অল আঙঞাব-পানে মনও 

১৯০৩ খ্ইাবেগ জনুয়াপী মাসের শেষ হহতে ূ গার হয় । আমি জানি, বরঙ্গানন্দ কেশব এই স্ব 

কাউয়েল পাড়ত হু£য়া পড়েন) ফেক্রয়ারী মাসের | কা্ণেচ স্বপাকে আহার করিতেন । কিস আমর ষদি 

প্রথমে সক্ত পীড়া কঠিন আকার ধারণ করে । অবশেষে ; তপশ্যাবলে সর্বদাই পররঙ্ধকে স্পশ করিক়া থাকিতে 

উকু মাপের ৯হ "ভারিখে তিন আআীর-পর সকলকেই | পাপি, তাহা হহলে মার অনা জীবের স্পর্শ হতে আনা" 

প্রগাড ছুঃখসাগরে নিমম করিয়া পরলোক গমন করেন! ৰ পের কোনই ভয় থাকে না। মাতৃকোড় শ্পশ করিম। 

তাহার চিরপ্রিয় নীরব ব্র্যামফেও্ড পলীতে তাহার , থাবিলে শিশু যেমন অন্ধকারকে ভয় করে না, ভূ প্রত 

[গুয়তম। সংঙ্গনীর পাশে তাহার শশ্বর দেই সমাছত হয়। | ডাকিলী যোণগন্ী কাহাকে রঃ গ্রাহ্য করে না, তেমনই 

কাউয়েলের মুঠাতে ইংলগু ষে অমুল্য রত্তকে হারাহয়া ! সেহু পরম মাঠা জগচ্গননীর অঙ্ক স্পর্শ করিয়! থ|কলে 

ফোঁলিয়ছে তাহীর স্থান কখনগ্জ পুর্ণ হহবে কি পল! | আমরাও বরিজগত5 পর কাহাকেও ভয় করি না। এই 

জানি না । কাডিয়েলের নশ্বর দেই বিনষ্ট হংয়াছে কিন্তু! দণ্যহ অগ্নিনুখে, সমুদ্রগে, বিষপানে এবং এ বি 

তাহার ক্ল্পস্তহ্থায়ী গুণগারমা এখনও 55 বণ্তমান | অন্য ভয়ঙ্কর শাস্ততে সধুনক্তগণ প্রহলাদের ন্যায় অমর, 

বাহয়াছে। যতদিন হংরাণী সাত্ত্য পৃথিবীতে বর্তনান | শপ্জেয় ও শির্ভয় থাকেন এবং সজোরে 'অত]।চারকারী, 

থাকষে ভন্ধন তাহ।র ভাগতীয় ও পাগস্য হা দিগকে বলেন, “তেই ভগ্জাপহারী অনন্ত ভগবান কাছে 

দযানের আহত প্রস্থ নাবলা অঙ্গনভাবে অবস্থাপ করিবে থাকিতে অপর 'য়ের সপ্দাবনা কোখার %" 

এবং গন্ধবাহী লমীরণ যেমন পিকে দিকে ডলাস টি শন আসগ। যুতটুকু করিল, স্পশ আলিয়া তাহা 

করিয়া প্রবাহিত হয় তাপ প্রাচা-কুন্ুম-ন্ুবাস-বাহী | উপবে আএও এ+টু অধিক কারন! এই স্থষ্টি একটা 

কাউয়েপ ধরণীর প্রতি দিকে মতিনন্দিত হইবেন পাতে গঠিহ নঙে, কিন্ত শক স্পর্শ ও রূপ পতি 

পর পর পা৮গি দেবতা কতক বর্তমান আকারে জাজারিত 

হহয়াছে। পং-বামুহজ্র্যোতিরাপঃ-পুথিবী মন এহ স্যষ্টি শব্দ 

ব্রন্ব-সংস্পর্শ | স্পশ গ্ধপ রস & গন্ধে সমাবেশে ও স্ুল পিকাশে অভ্া- 

হা পিঠ হইয়াছে । এই পঞ্চ তন্মত্রই পঞ্চ দেবতা । ইহা, 

(ভবসস্তকুমার ভ্রাচার্ধ)) : না রি চি 87575 
. ূ করিতেছেন । আগ যখন স্পর্শদেখতারই পুজা করিত ছ, 

স্পপেরি এক দিকে যেখন মঙ্গল, সার পা তেমনই | তখন আর অপর দেখতারিগের কথা বলিব না। 
অমঙগণও৪ আঁছে। স্পর্শে পীদ বাচেও ব০, অ।বার পন হরর জলে জা 4রউাগনিনিদা ভার 

ূ 

০ 

মরেও খটে। আরোস্যক্কর ইযধের স্পশে কহ শত 5 রা রানার বলার এ ডি 

| আনব পদার্থ উৎপাদন করে । এখন দেখ মিলন 

বিষ।প্ত বৃক্ষালতাদর প্পশেশ | র্পেঃ ন্যায় বিষাক্ত জন্ধর কেমন মি, কেমন অভিনব । পুঃকেশর ও গর্ভকেশরের 

স্পর্শে নুশ্থকান বশিষ্ঠ জীব প14 বি ০58 ৫ ৃ ৰ সংস্পশে বা সন্ষিলনে কেমন অনূতপুণ ফলের স্য্ট কয়। 
কাঠপয় রোগ আছে, যাহা স্পশের জন্য মর লী 5 । সাধক! যদি এ জগণহ কোন মধুব ফল আ[কাও্দ। কর 

হয় । লোকে পিতামাতা ও সাধুগ্ুরুশসের ছস্ছিঃ খাহয়। | ৬বে আপনাকে আর স্বতগ্র হাণিও না, কি লগ ৭ 
(িদেকে পবিঞ ও তৃপ্ত মনে করে, চিস্ধ রুঘ ও অনাবুভাগা, | বিশু আপ একটার পহিত মিশা যাও এছ মিশা, 

০5 এ হাশমি ছায়-ছু [নিতেই ফলফুলের বিচার, ও নন 

টান সি 2 রে ক । জাতের জন্ম । এই দিশা£ঘপিতেহ মবু-শও্খণ বগা 

না এবং আহানীর বন্ত বাহাতে যে সে না কে | নিতাই নুতন দেখেন | বোধ হয় এই জন্যহ গাছ রি 

তাহার জন্য সর্বদ। সাবধান থাকেন। মাতা, হরমী বা। করবার আশার এই স্থষ্টী যেন একেবার উন্মত্ত হস 

রী ও কন্যাদির রঙ্ধনে কঠ যত, আদর ও পণিএতা ] উঠিগাছে। আকাপের শ্রহভারা পরস্পরকে ছুইবার 

বিরান করে; হবং বেতনতোগী দাপদাসী বা দোকানদার ! জন্য কঙই না বান্ত হইয়া ব্যোমে ব্যোসে ছুটাইন 

দিগের রন্ধনে কত অযভ্ধ, অনাদর ও মলিনতা নিশাইনা র করেভেছে । এমন উদ্দাম দুটাছুট মার কোথাও নই । 

থাকে । বদি তুমি নুস্থ ও সবল থাকিতে চাও, তবে খাছ! সমুরণে স্পশ করিবার জন্য নদ-নদী কত না বেগে 

তাহা স্পর্শ করিও না, যাহার তাহার হত্তে অন্নজল গ্রহণ | তর তর করিয়া বহিতেছে। পাখী আকাশকে ছু'ইবার 

কঠিন পাড়ার উপশম হয়, মাবার বিষাক্ত উযধের স্পশ | 
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পৃথিণী হইতে রি চুলার না, উহলোক্ হতে 

পরবে।ককে স্পর্শ করিবার আন), মানন হইয়া দেবতাকে 
ধরিলার গন, যোগা ভক্ত কর্মী জ্ঞানী খষি মহপি দেবর্ষি। 

্রক্ধি প্রতি সকণেহ যেন উহ্গবাহ হইয়া অনস্কের 

পথে আবি দোটাহইঠেছেন। 

শন্দে মাম মাহি হয়, কিন্ত স্পর্শে একেবারে! 

উন্মন্ত হইন্া উঠে । প্রেমিক বদ্ধ বঙ্দুকে ছু'হবার জনা । 

কহ না আগ্রহান্ি তস্য প্রন্থঠ পুএরটাকে কোপে 

তু'লব/র জন্য প্রস্থতঠ কঞ্জই না! ত্বপ্লাখি তা-আকাশের 

চাদকে একবার ছুহবার অন্য ক্ষুদ্র শিশুর কতই ন1 

সরল বন্তপ্রসারণ _ন্তবকাগুপীর চরণতরীকে স্পর্শ 

করিসার জন্য মুখুকু মানবের কতই না ব্যাকুপ প্রার্থন। ! 
কি নি, স্পশের হিভরে কি দৈবশঞ্জি লুকায়িত ' 

আছে "যয একের স্পর্ে অপরে একেবারে আম্মসহ্হাগা ৷ 

ও উন্মা7 হইয়। যর! তুমি যতই কেন আমাকে 

জালবাস ৮1, যঠহই কেন পগ্রযনরনে জঙার পানে 

তাকাও না, একবার 'গ্রাদহরে স্পশ না কদিলে 

আমার "গা জুড়ায় না-একপার তোমার পদ্ম- 

হস্ত বুদাইয়। না দিপে আমার গারজ্ব!লা কমে না 

একবার মস্তকে তাত না দিলে প্রাণ কিছুতেই শাস্তি লাভ 

মরে যাতা না ভয়, গ্রেম-ভরা প্রাণভবা 

হইয়া পদস্বার পায়ের বেদনা 

করে পা) 

শুশাধায় তাহ। থাক 

কমে, বুকে চাপিয়া ধরলে হাংকম্প কমে, চক্ষে হাত: 

বুলাহয়া দিলে দিবাদৃষ্টি ফুটে । ইহা কে পারেন? ম! 
পারেন, বন্ধু পারেন, আর সেই জগন্সাতা জগজ্জ্রননী | 

পারেন |! মায়ের ল্পশ মলমমারঠের স্পশ অপেক্ষাও 

আমিই্- প্রিয় সখা-সখীর স্পর্শ বসন্তের কোকিল-কাকলীর 

হ্যায় স্বপ্রীময়--সাধু ৩ক্তের সংল্পশ শরতের প্রতিপদের 

চজ্রকলার স্তায় আশাপ্রদ, এবং জগজ্জনপীর স্পশ ভূঙলে 
্ন্মমু$)বিবজ্চিত শ্বশোঁগ আনন্দময় । 
না করিলে কাহাকেও আদর করা সম্পূণ হয় না। 

পোষধিত গোবছস বা যৃগশিজকে সাম ধরিয়া ডাক, 

তত বুবিচত পারিবে নাকিস্ধ গায়ে হাত বুলাইয়। 

দেও, €স তামার আদর সাদরে অনুনতব করিবে । 

নার 

ভগবান তাহার অগ্গ্ত ভক্রু্নের গায়ে হাত বুলাউয়া ! 

শু ক্রুশে বিদ্ধ হইণে ৪ বিহ্বকারীদিগকে 

জাশবকদাদ করেন, জগতে নিক্ষিপ্ত হইলেও নিক্ষেপকারী- 

দিগকে আকন করেন, এবং বাইশ বাছারে নিষ্টযভাবে 
প্রত হইলেও প্রহারকারিগণকে হাস্যমুখে অভিবাদন 
করেন। কার সাধ্য ভুক্তকে কষ্ট দেয়? এ জগতে 
এমন করাত দানব কে আছে যে হরিছকের প্রাণে 

বাতন। দিতে পারে? তগৰান যাহার সর্ব দেহে বম | 

দেন বালিয়াই ভর 

স্পর্শ 

এবং | স্বরূপ প হই! আছেন, । সে ভক্ত তরন্ত সংদার, 'রণভূমিতে 

শুনিঘাছি গণারের চশ্ম 

দেমনণই হরিভজের চন্মও 

কেনন। 

অজয়, অবধা ও অমর। 

কোনও আম্মই বিদ্ধ হয় ন।, 

পার্থিব কোন শাণিত শরেই বিদ্ধ হয় না। 

তক্তের শরবত আস্মাই লক্ষান্ধপী ব্রন্ষের ভিতরে প্রবিষ্ট 

হইর1 যায়] তাই ব্রঙ্গের গায়ে হাতন। 

(ধিলে হক্কের গায়ে সে ভাত ঠেকে না) ব্র্ধকে ন! 

। মারিলে ভক্তকে মারা যায় না । 

শক্রর গায়ে শক্রতা হুপিয়া মাদর করিয়। হান দাও 

_আাহার রোগশব্ায় বসিয়। তাহার সব্বাঙ্গের পর! 

কর, দেখিব সে মার তোমার শক্র থাকবে ন-- 

শেখিতত দেখিতি পরম মিত্রন্ধপে পরিখরিত হইয়। 

যাইবে মাঙুধকে যদি ফিরাইতে চাও শন্ুরতে যদ 

দেবতা করিতে চাও-অপাঁধুকে যদি সাধু গড়িঠে 

চাঁও, ভন ন্লেহভরে প্রেমহরে হাহার গানে হাহ বুলা৪ 7 

| 
[ 

ৃ 
ূ 
ৰ 
ূ হইয়া “হন্মগ্ত 

সস পপ 

শপ অপ সপ জা ৮, 

ূ 

র বেন! বাডিয়। দেন অক মুছা] দেও। সন্গেছে লগ্রেমে 

ূ পায়ে ভাত বুলাইবার লাক এ গঞ্জে কর গন পাওয়! 

! যায়? দন! দুণ করিবার, গশ্রু মুাইবার বন্ধু কাচার 

: কয় জন আছে ? লেহ মাথ। হাত গায়ে পড়ে না বলিদাই 

ূ মাতৃচার! শিশু মত মলিন_-প্রেমপূর্ণ কঠ|লিঞগন পায় 

(না বঞ্টিয়াই পত়ীগার: ছৃভাগা মানব অঠ কুক শুক্ষ ও 

ৰ কঠোর । এই জন্যই রুষের কাল রূপ যশোবার কালে 
ৰ বড়ই খুপিয়াছিল, এনং শিবের বামে সতী ও রামের পাশে 

সীতা সাক্দিয়াছিল । যশোর না থাকিলে 

রাখালবালক কৃষ্ণকে অত শ্নান্ 
ৰ বড়ই, 
কেহই বনের 

ূ করিয়া ভুলিতে পারিত না, সতী না থাকিলে বকে 

1 কেহই শ্মশান হইতে কৈলাসধামে লইয়া যাইতে পারি 

ৃ না, সীত! ন1 থাকিলে চতুর্দশ বৎসর বনবাপের কঠোর 

ূ যাতনা রামচন্দ্র কখনই এত হাপামুখে সহা করিতে 

 পান্সিতেন না) স্সেছম্ী জননী এবং পতিরতা। সতী 

স্ত্রী এই উভয়েই মানবজাতির কান্তি, পুষ্টি, হৃপ্তি ও 

শত |. 

এই স্পর্শদেবতা বায়ুরূপে জগতের প্রাণ রক্ষা 

কাঁরতেছেন, তাই ইহার নাম জগত্প্রাণ। প্রঞ্কতির 

প্রাণের স্পন্দন এই ঝাযুতেই অনুভূত হইয়া থাকে 

*|নবের হাদয়যন্ত্রের স্পন্দধনও এই স্পশেই অনুসৃত হুইয়! 

ৃ থাকে । রোগীর গাত্রে হাত দিয়া তাহার নাড়ী ধরিয়! 

' শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসক 

াগহ জ্বর উত্তাপের পরব্রিমাণ, প্রাণনক্রিয়ার গতি 

ৰ 
ৰ 
] 

সাপ ০ পিক 

শ শপ শা ৮ তি শট 

গ্ররভৃতি নিরূপণ করেন। স্পশের ছারা দর্শনও কর! 

গায়ে হাত দিলা উত্তাপ দেখি, নাড়ী ধরিয়া 

প্রণের আলাও এই সম্পশের 

বিরহীর তপ্ত নিঃখাস রুতই ন! 

যায়; 

ৰ জ্বরের বেগ দেখি। 

সাহায্যে জানা যায়। 



চৈ, ১৮৪৭ ব্রন্ব-সংস্পর্শা . ৩৩৯ 
নে ২ পরত, শপ সাহার ও বট - উজ ও এস শা আগ 

সপ তে. ০৭ সত ২৯: * ০... ৯৯০০০০০১০০৬ সু 
পপির সস, ৬৭ ও স ৬৮ শস্টি- নি তি. বি পেশী 

(৮০৮ জাত 
৯০ সকার পা আপ এস ৮৩ পাল ০ সত পপ শপ ইবন পল 

উত্তপ্ত ও জব ম.। নাশ শর্দ -কবলমার্ কানের চড়ে, মায়ে পনম্পর্শে দানব-দহ শিবরূাণ হয় 

ভিতর টিধ ১.4 এ পাশন 175) (দ্ক স্পর্শ সর্বাঙ্গের | রনুল ৮ জীব যগই কেন মলিন খাক়ক ন। 

অসংখা, সত দ্র: প্রি হব জীবের অন্তন্তলে ৃ এ্রহ্ষ বখন তাহাকে ম্পশ করির। আছেন, ভবন ভাতাকে 

আঘাত কর 'পর্শ পরবে প্রীবনকাঠি ও মরণকাঠি। পরিবন্তিত হইতেই হইবে। একদিন ন। একদিন *ভাহাব 

আনি তোমা £াবষ মাখ'হম। মারিনে ও পারি, আবার শ্রী ফিরি! যাইবেই যাইবে । তুমি গতই কেন আপনার 

উঁষধের প্রলেপ পিয়া মৎ্শ হতে ফিবাইতেও পারি। | দাতি-কুপ বজায় বাখিবার চেষ্ট|! কর না, একদিন ন। 

এমন জীব ও মবনের বন্ধুকে আমরা কৃমনই উপেক্ষা একদিন হরি [হামাকে স্পণ করিয়। ঠোমার লািকুল 

করিতে "3 ন এ দেখতার বথাযোন্য সম্বদ্ধিন। ও | নষ্ট করিয়া দিবেনই দিবেন ॥ তুমি যখন ক্ষুদ্ধ নেচাপন্ী 

পুজা করিতেঃ ইহবে। ভ্গিয়া। অনন্ত গগনপথে উড়িবে, তখন তোনান্র জাঠি 

এহ স্প.শ পা মানার মান যাম, ব্রচ্ধণ অশুচি | থাকিবে ন।-কুল থাকিবে না, নাম-ন্প উপাধি কিছুও 

হয়) ছেধাছু'মিতে জাত দার । ভগবান যাদের রি ূ থাকিবে না । ইঠ1 মাটির দেশ, পৃথিবী মাটিতে নিশি ত, 

করেন, তাদের জি যার, কুশ বার, মান যায়) শব্ধ | এখানে মাটরই বেশী আদর। মার ষহ মাট মাছে, 

ব বাশী শববণে কাহারও জাতি যায় না, কিন্তু স্পশ ঝ [সেতঠবড়লোক । দে মুর্খ চারত্রহীন পাষণ্ড হইগেও 

ছোঁয়াছয়িতে লোকের জাত যায়। এখোর কোনও র ংস|রের কাছে দেবঠাপ ন্যয় পূ। প্রাপ্ত হয়। হদশে 

জাত নাক; তাই তিন বুদ্ধ, ীস্ু, মহ'্মনত নানক ও ; আঁগিয়। সকপেই মাটি হহয়। যায়। আমর! কিন্ধ সুখে 

গৌর।ঙ্গের মুখ দিয়া “ঘ।বশ! করয়া দিলেন যে মানব- | খাটি প্রিনিবের মানর গ্রিলেও মাটিকেই ভাল চি'নি। 

জাতির কোন জাতি নাই-ঠাহারা সকলেই এক ' খাটিকে চিনিধার হচ্ছ। ও শক্তি আমাদের বড়ই কম। 

জগনপিভার সগ্তান! নীম গোছাদদের ব্রাহ্ধণকুলে ৷ কিন্ত ব্র্ষপশে একদিন আমাদের মাটিব্ রূপ বদলা ইয়। 

জন্মগহণ করিগাছিপেন, টিহ্ত ভগখ।ন যখন তাহাকে | যাইবে--সৰ কান্নানক রূপ চিক! যাইবে । আমর। 

স্পর্শ কহিলেন, আলিঙ্গন কহিলেন, তখন ঠাহার তচতন্য ৷ দাপব হুইয়া9 এদম্পর্শে দিব্ভাব ধারন করিবৰ-- 

হইল, তথন ঠিনি ঘোবশা। করিলেন “ম মানবের জাতি । শিবনপ ধারণ কররব। আজ যিনি ধনমদে মন 
নাই । তাহার সংশ্পবে যাহারা আসিলেন তাহাদের ূ প্র্বর্যোর চাকাচিকোযে আম্মবিস্থত, অন্তঃসাগশূনা তেব 

সকলেরই জাতি শেপ । শত শত প্রাণ ও শৃত্র তাহার মোনকা[রগণে পরিবুত, টিশিও একদিন ব্রহ্গম্পর্শ গুণে 

দলভুক্ত হগ্য়া আপনাদের পৃর্ব পরিচর ভুলি “দাস” | রান্গপুর গৌতমের ন্যায় দীনহীন বেশে আঢগ।ল 

বলিরা পাঁরচিত হহলেন। মহামহোপাব্যায় সার্বভৌম | ব্রাঙ্গঘকে আপনার ভাই বলিয়। আপিঙ্গন করিতে কুষ্টি 5 

প্ডতও দাসণতে নাম শিখাইপেন । গৌরাঙ্গ পরশে র হইবেন না । 

লোকের জাতি গেল, মান-সন্ত্রম গেল; আশুমাশ পলায়ন |. দ্ধ বীক্গ ফল-পুষ্প-শোডিত বিশাল বৃক্ষকে বী্- 

ূ 

সপ প সশপিশি ০ শশা 

০ আসল এ ৪. শপ আর পা আগ জগ আগ আপ 

স্পোসপি 

শ্াশ্পীশ্পী শীষ 

বৃ 

করিল। কেবল ্রীক্ষেএ নহে, কিন্তু সমগ্র বিশাল ৷ রূপেই বুকে ক.রয়। জন্ম গ্রহণ করে বলিয়াই তাহার 

ডারঙক্ষেত্রের কেবল শ্রীপুরীতে নহে কিন্কু ভারতের | সুন্দর অভিবাক্তি যেমন অপরিহাধ্য, তেমনই 'শামব 

সকল প্রধান পুরীতে আজ গৌবাঙ্গের এই 'স্পশ? বিস্তৃত ৰ সপ্ল শব-স্পর্শাদিরূপে ভূম। পরব্রহ্গকে বুকে কিয় 

হইয়। পর়িতেছে। তাই ছোয়াইযিতে বন্তণান যুগে জাতি 1 জন্িয়াছি বলিয়াই আমাদের 'কুমোন্সতি__ক্রমবিকাঁশ__ 
রক্ষা কর! দায় ও সমল্যা। হইয়। পাঁড়য়াছে। ূ ইহলোক পরলোক ছাড়াইয়! ব্রহ্মলোক পর্য্যস্ত ব্যা্ু 

ভগবান যখন দৃ“র থাকেন তখন তিনি আহবান করেন, .&ইবেই হইবে । কুয্যোপয়কে চাপিয়। রাখা »স্তধ ১ইতে 

শব্দ উচ্চারণ করিয়া ডাকেন? কিন্তু তিনি বখন নিকটে । পারে, কি্ড হোম আমার উগাতকে মালিক 

অভি নিকটে আসেন, তখনই আমাকে স্পর্শ করেন, : অহিব্যকিকে-বেবজের বিকাশকে চপিঘ] রাখি 

ছুই ফেলেন, আলিঙ্গন করেন । শবে বিশ কেবল" পারে এমন ছল্জরয শক্তি এ বিশ্বে আজিও সুটি হয় নাই। 
মার কর্ণে, স্পর্শে তিনি সর্বাঞ্গে । ভগবানের সংস্পর্শ ৃ আমরা প্রহ্ষসন্তান, তুমি আমাদের সহস্ববার ক্ষুদ্র মনে 

আমার সর্বঙ্গে! ভগবান যখন জীবকে ধরবেন, স্পর্শ! করিনা পুশ করিপেও আমরা একদিন মাটি ($লিয়। 

করেন, তখন দেখিতে দে খতে জীব পরিবর্তিত হছয। ! গা-পাথর পরই মাকাশ ছেদিয়া বন্ধধাম টিয়া 

যাঁয়, কাহার সর্বাঙ্গে পিব্যশ্টর বিকাশ দেখ! যায়। : উপনীত হুইব্হ হঠব। রাজশিংহাপসনধিহারিণী বাকক- 

প্রাচীন ভক্কের মুখে একটা গান শুনিয়াছিলান,_- | আদরে গর্বিনী হাবভাবমনী স্ুক্চির সন্তান উত্তকে। 

4৩টা শিব নয় মায়ের পদতলে । এটা মিথ্যা কথ! ূ পশ্চাতে কেিয়। কননবাপিনী উউজসধবিণা গর, 

লোকে বলে। দৈত্য বেট। রুখে পড়ে, মা শিয়ে তার ঘাড়ে | ছুঃখিনী সুনীঠিদেবীর দীন হীন পুত্র 'ফরব নিশ্চয়ই 



২০২০ 
এরা গা, পো আস ও শপ হরর আস 

দেবমানবনম্দনীয় হইয়া ফবলোকে স্বান 

পাইবেই পাইবে । আজ আমর! বুক্ষলতা, 

চন্্র-ৃুর্ধযাদির 'অধন তইয়া উচদ্দিগকে 

মানি; 

একদিন 

যে. দিন এ বিশ্বের সমুদয় বৃক্ষপতা। আমাদের পায়ে: 

গুম্পাগরি ঢালিয়া দিবে লমন্ত নদ-নদী আমাদের পাণপদ্ম 

ধোত কারয়া পিবে--লমস্ত গ্রহ্-তাঁরকা ভামদের জয়- 

গন করিবে এবং সমগ্র ভূমগ্ল আম।দিগকে 

£দত্ে আশিদিন দিবে? এ কথা সত্য যে মার আমরা 

কিষ্ক দেখ দেখ আদাদের মধ্যে সেহ 

দুর্াপের বল প্রতিষ্ঠিত মানেন । একণ। ত্য যে স্সামণ। 

বড়ই মলিন, কিন্ত দেখ দেখ আমাদের মধো সেই 

আদিতাবর্ণ চির প্্যোতি্য় মহাপুরুষ চির উদিত হইয়া 

আছেন । একণ। সহ্য যে কান আমরা বড়ই ক্ষু্র, 

কিন্ধদেখ দেখ আমাদের মধ্যে দেই মহত্ডো মহীয়।ন 

চতরবিরাঞগ করিতেছেন । গুতরাং আমাদের আর ভগ্ন 

নাই--মামাদের আর বিপদ নাই । আমাদের ক্রমোন্নতি 

একান্তই 'অপরিহাধ্য ! আমর! ষপন বিশ্ববীজকে বীঞজ- 

রূপে বক্ষে লইয়৷ জন্মিয়/ছি--স্তখন মাতৃক্রোড়ে শিশুর 

ন্যায় ক্রমোক্নতির লুদর্শনচক্রে ঘুিতে থুরিতে ফেক্যৃতেনর । 

পথে--অনন্তের পথে, অশয়ের পথে দিনে দিনে 

চচ্চিদ'নন্দের আনন্দ ধামে গিয়া পৌছিব তান্কাতে আর 
সন্দেহ মাত্র নাই। আঞ্জ আমর। এই মাটির দেশে 

মাটির পথে ধূপায় লুটাইতে লুট।ইতে সাংসারিক স্থখের 
আশায় ব্যাকুলন্ত।বে “ন্বণমুগের” পশ্চাতে পশ্চাতে 

ছুটিতে ছুটিতে শত লাঞ্চন। ভোগ করিতেছি, কিন্ধ নিশ্চ/ই 
নিও চিরদিন আমাদের এ ছুদ্দিশ। থাকিবে না, 

্রদ্মনংস্পশে ত্রন্ধোপাসনাবলে শ্রন্ম গুণগানে আমর। এই 
মাঁটির দেশকে মধুময় দর্শন করিব এবং *গ মধু বাতা 
খতায়তে”, গাইতে গাইতে ধরন্নামের নিশান উড়াইয় 
সাধুভক্রগণের সঙ্গে সিশিয়! চিদানন্বপুরে গমন করিয়া 
কঙকুভার্থ হহব। 

বড়ই বব, 

বঙ্গভাষার সহিত দ্রাবিড় ভাষার 
 সৌনাদৃশ্য | 

(শ্রমমিয়ময় দাস, বি-এ) 

বৈদিক যুগের পুর্বে (১৫০ খুঃ পুঃ) আর্ধগণ যখন 

প্রথম ভারতবর্ষে আলিয়াছিণেন, তখন তাহাদের আ.চার- 

ব্যবহার হেলন্ত ইটালী, কেল্ট, জার্নান এবং শ্লাান্ত- 

তজ্ত বোধনা পা্রিক: 
পে শপ আর পপ স০ সপ পাপন পত -. ৮ 

নদ-নদা 

প্রভু বলিয়। ৃ 

কিন্ত আমাদের এমন শুচদিন আসিবেই আসিবে, 

২১ কল্প, গথ ভাগ 

ট্রায়াল রর ররর 
হয়নাউ। ুখ* টি মদাশড গেল চাষ, ধঙ্খ,শিল প্রভৃতি 

রত হইছিল পরে আর্ষাগণ হাসিয়া তাহাদের ভাব 
প্রচার করিতে লাগিঞেন 7 “বং এই সময় ৪ইতে ভ্রাবিদ্ক- 

ঙগের হানেক কথা মাষাভাব!র মদো কআপিয়াছিল . ড্রািড়- 

দগের এভ পেব-দেবীপ লাম, কাঠিনী গ্রাভূ'ত আর্যোর! গ্রহণ 

করেন; এমন কি অন্েকে সময়ে তাহাঙের মতবাদকেঞ্ 

মাণিগ। ল্তেন। হার প্রমাণকব্দপ বলা যার যে,__ 

আম্মার যোনজুমণ (70719001700 500] ) 

সম্ঘন্দে খগ্বেছে বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও, জার্য্যেরা 

দ্র/ঝ্ড়িদিগের নিকট হহা হণ করেন। দ্রাবিড়'্গগের 
দেব-ুদবীর নামও যে আর্েরা ব্যবহার করিতেন তাহার 

কতক প্রমাণ পাওয়1] যায়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যাঁয় যে, 
জ্রাবিড়দের পর্বতের দেবভাকে আর্যার! “কুছ?” 0২০৫ 

| 009) বলিতেন। এ “করুদ্রের” নাম গ্কামিল ভাষার শিখন 

(লোহিত) এবং শেন (তা); ত্র শবদর হইতেই 
| শিব” এবং *শড়ূশ শব্দের উৎপত্তি ॥ অতঃপর পৌরা- 
পিক যুগ আধ্যেরা “রুদ্র, "শিব অথব। “মহাদেব, 

। বলিয়া এক দেবতা আছেন, এই কথা ঘোষণা করিতে 
| চলাগিলেন। 

গথেদের ভাবষা। পদলালিত), বাক্যবিন্যাস নার্ধ- 

দিগের নিক্জন্ব; কিন্ধু কতকগুলি শবের উপর যে ক্তাত- 

সারে দ্রাবিড়ন্দেকক প্রভাব আলিয়াছে তাহা ৰেশ 
| প্রতীয়মান হয় | খগবেদের (নয়লিখিত শব্দগুলি ড্রাঙিড়- 
শব হইতে উৎপন্ন বলিয়া অতঠ্কে স্বীকার করেন। 

থা £-.অঙ্, কপি, পুষ্প, পুর, নান! (অনেক ), কুট 

(কুটার ), কল। ( কলাবিদ্য। ), কাল (সময়), নীল, 

ফল, বিল (গর্ত ), মযুর। নীহার। বীক্জ, রূপ, লারং, কু, 
পুজন ইত্যাদি বহু শব দ্রাবিড় হইতে গৃহীত । 

যতই আধ্যগণ ইহাদের সহিত মিশিস্তে লাগিলেন 
(ততই পরস্পরের মধে) শবের আদানগ্রদান হইতে 

লাগিল । বৈদিক যুগের পরেও আধ্যভাষায় আরও অনেক 
জাৰিড় শব্ধ পাওয়। যায় । যথ! £-_জটবী, খঅলর্ক (এক 

প্রকার ফুল) সোন!, তওুল, তিল, আডম্বর, মর্কট, বলক্ষ 
(শ্বেত বর্ণ), শব, কুলাল (কুস্তকার় ) ইত)াদি। 

| স্বর, বাক্যযোজনা, পদৰিন্যাস, শব্দার্থ প্রস্ভৃতি লই 
আলোচনা করিলে বুঝা খায় যে দ্রাব্ড়িতাষার সহিত 

বঙ্গভাষার অনেক মিল আছে। 

বঙ্গভাষাক যেনন প্রাণ, স্বেধ, রক্ব ইত্যার্দি না! বলিস 

। অনেক সময়ে দীর্ঘ উচ্চারণে পরাণ, পিনেহ, রতন বলি, 
সেই প্রকার যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণকে তাদিয়। শ্বরবর্ণের সফিত 

মিপিত করিয়া দ্র/খিড় ভাষাতেও দীর্থ শবের উচ্চারণ 

২৯০ সপপেপ্প শী পা পিপিপি শত পিশ শ৩ ০৩ সপ 

েস্েসপপ নসী সর ক লে পপ এ লা পর লা ০ ৯ লস 

ূ 
ৰ 
ূ 
ৃ 

ূ 

| 
দেশীর পূর্ববপুরুনগণের আচার-ব্যবহারের ন্যায় ছিল । | করিতে দেখিতে পাওয়া যার । যথা, তামিল £__পিরাপ্ষন 

তাহাদের গ্রঙাব তখনঞ এদেশে তেমন ভাবে সধশরিত -(গ্রাঙ্গণ ); কনমদ £--বরামন (আন্ষণ); তাল £--" 












